
 

Законодавчі акти у сфері захисту прав споживачів: 

 

1.Закон України "Про захист прав споживачів" від 12.05.1991 року №1023-

XII із змінами - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 

 

2.Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 року №833 "Про 

затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил 

торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів" із змінами - 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/833-2006-%D0%BF  

 

3. 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 березня 2017 р. № 217-р  

Київ 

Про схвалення Концепції державної політики у сфері 

захисту прав споживачів на період до 2020 року 

1. Схвалити Концепцію державної політики у сфері захисту прав споживачів на 

період до 2020 року, що додається. 

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі разом з іншими заінтересованими 

центральними органами виконавчої влади розробити та подати у місячний строк 

Кабінетові Міністрів України в установленому порядку план заходів щодо реалізації 

Концепції, схваленої цим розпорядженням. 

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 5 червня 2013 р. № 777 “Про схвалення Концепції державної політики у сфері захисту 

прав споживачів” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 81, ст. 3005). 

Прем'єр-міністр України В.ГРОЙСМАН 

Інд. 67  

 

 

4. 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 грудня 2017 р. № 983-р  

Київ 

Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції 

державної політики у сфері захисту прав споживачів на 

період до 2020 року 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1023-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/833-2006-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/217-2017-%D1%80#n9
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/217-2017-%D1%80#n9
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/777-2013-%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/777-2013-%D1%80


1. Затвердити план заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту 

прав споживачів на період до 2020 року, що додається. 

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, місцевим 

держадміністраціям: 

забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів; 

подавати щороку до 15 лютого Міністерству економічного розвитку і торгівлі 

інформацію про стан виконання зазначеного плану заходів для її узагальнення та подання 

до 15 березня Кабінетові Міністрів України. 

Прем'єр-міністр України В.ГРОЙСМАН 

Інд. 67  

 

 

 
 

5.Постанова КМУ від від 2 вересня 2015 р. № 667 "Про затвердження 
Положення про Державну службу України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту споживачів" 

  

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/983-2017-%D1%80#n12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/983-2017-%D1%80#n12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/983-2017-%D1%80#n12
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248464285
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248464285
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248464285

