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Держрибагентство розглянуло Ваш запит від 27.09.2016 щодо надання 
інформації стосовно кількості суб’єктів господарювання, що підпадають під 
сферу державного нагляду (контролю) у період з 2010 по 2015 роки, а також 
щомісячні дані за 2016 рік, та повідомляє.

Відповідно до Закону України від 31 липня 2014 року № 1622-УІІ 
«Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 
2014 рік» було внесено зміни до Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2014 рік», зокрема, доповнено статтею 31 та постановою Кабінету 
Міністрів України від 13 серпня 2014 № 408, якими було встановлено, що 
перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців 
контролюючими органами здійснювались виключно з дозволу Кабінету 
Міністрів України або за заявкою суб’єкта господарювання.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 30.09.2015 № 894 «Питання функціонування територіальних органів 
Державного агентства рибного господарства» здійснюється ліквідація 
територіальних органів Держрибагентства, у тому числі і Головне управління 
охорони водних біоресурсів у м. Києві, яке було розпорядником інформації 
щодо кількості суб’єктів господарювання, що підпадають під сферу державного 
нагляду (контролю) 2010 - 2014 років. У зв’язку з вищенаведеним запитувана 
Вами інформація у Держрибагентстві відсутня.

На підставі листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
від 05 липня 2016 року № 3632-01/20265-03 надано роз’яснення щодо 
проведення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, 
яким зазначено, що положення статті 31 Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2014 рік», а також постанову № 408 визнано такими, що не 
діють у зв’язку із закінченням бюджетного періоду.
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Після отримання вищезазначеного роз’яснення Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України Держрибагентством заплановано 
проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності на III - IV квартал 2016 року у кількості 121 суб’єкт господарювання.
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