
 
Ha№ 

Асоціація підприємств 
інформаційних технологій 
України 

Щодо підвищення вартості 
реєстрації сертифікатів 

На         виконання доручення          Кабінету Міністрів         України 

від 14.06.2010 № 33500/1/1-10 Мінекономіки розглянуло звернення Асоціації 

підприємств інформаційних технологій України від 07.06.2010 № 042 щодо 

необгрунтованого підвищення вартості послуг за проведення експертизи документів, 

які подаються для реєстрації у системі УкрСЕПРО, і в межах компетенції 

повідомляє. 

Відповідно до  доручення  Прем 'єр-міністра  України в ід  04 .06 .10  № 

32802/0/1-10 комісією у складі представників Головдержслужби, Мінекономіки, 

Мін'юсту та Служби безпеки України в межах повноважень проведено службове 

розслідування стосовно посадових осіб Держспоживстандарту, причетних до 

підготовки наказів від 14.05.10 № 148 "Про врегулювання порядку формування, 

функціонування та користування Реєстром державної системи сертифікації 

УкрСЕПРО" та № 149 "Про удосконалення порядку проведення експертизи 

документів, поданих для реєстрації у державній системі сертифікації УкрСЕПРО", їх 

неправомірного застосування без проведення державної реєстрації в Мін'юсті та 

створення умов для виникнення корупційних ризиків. 

За висновками комісії зазначені накази Держспоживстандарту відповідно до 

пункту 4 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів 

міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 28.12.92 № 731, підлягають державній реєстрації в Мін'юсті, 

проте на таку не подавались, і відповідно до пункту 15 зазначеного Положення 

вважаються такими, що не набрали чинності, і не можуть бути застосовані.  



Крім того, Прем'єр-міністром України Азаровим М. Я. було дано доручення від 

04.06.2010 № 32802/0/1-10 Голові Держспоживстандарту негайно скасувати зазначені 

накази, що були видані з порушенням порядку підготовки відомчих 

нормативно-правових актів. 

На виконання цього доручення Прем'єр-міністра України  

Держспоживстандартом виданий наказ від 03.06.2010 № 204, яким скасовано названі 

вище власні накази, а також доручено ДП "УкрНДНЦ" скасувати наказ від 20.05.2010 

№ 94 "Щодо вартості робіт", та повідомити про це органи з сертифікації. 

За інформацією Держспоживстандарту, ДП "УкрНДНЦ" скасувало наказ від 

20.05.2010 № 94 і листом від 04.06.2010 № 1-10/8-4438 поінформувало органи 

сертифікації, що роботи з експертизи документів, наданих для реєстрації в системі 

УкрСЕПРО, будуть проводитись за старими цінами на підставі договорів, що діють з 

01.01.2010 року. 

Що стосується наказу Держспоживстандарту від  14.05.2010 №  147 

"Про упорядкування роботи і підвищення контролю за функціонуванням державної 

системи УкрСЕПРО", то Мін'юстом на даний час проводиться його правова 

експертиза на предмет дотримання законодавства про державну реєстрацію 

нормативно-правових актів. 

Крім того, Мінекономіки звернулося до Антимонопольного комітету з 

проханням щодо перевірки дій ДП "УкрНДНЦ" на відповідність законодавству 

про захист економічної конкуренції в частині підвищення вартості бланків  

сертифікатів. 

Після отримання необхідних матеріалів від Мін'юсту та Антимонопольного 

комітету Мінекономіки внесе Кабінету Міністрів України відповідні пропозиції. 

Заступник Міністра економіки України М. П. Русинський 

  

 

 


