ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів України»
Мета: проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін
до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі – проект постанови)
розроблено з метою упорядкування видачі експлуатаційного дозволу
операторам ринку, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або
зберіганням харчових продуктів тваринного походження та експлуатаційного
дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, змішування та приготування
лікувальних кормів, вдосконалення порядку визначення періодичності
здійснення планових заходів державного контролю.
1. Підстава розроблення: проект постанови розроблено на виконання
статті 23 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності
та якості харчових продуктів», статті 50 Закону України «Про ветеринарну
медицину», з урахуванням норм підпункту 4 пункту 7 Розділу X (Прикінцеві
та перехідні положення) Закону України «Про безпечність та гігієну кормів».
2. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Актуальність та доцільність розробки проекту постанови обумовлюється
приведенням постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. №
930 «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу, форми
експлуатаційного дозволу та визнання такими, що втратили чинність, деяких
постанов Кабінету Міністрів» відповідно до норм Закону України «Про основні
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», а постанови
Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 978 «Про затвердження
Порядку видачі експлуатаційного дозволу» відповідно до норм Закону України
«Про ветеринарну медицину».
Відповідно до підпунктів 4, 6 пункту 7 Розділу X (Прикінцеві та перехідні
положення) Закону України «Про безпечність та гігієну кормів» внесено зміни
до статті 23 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності
та якості харчових продуктів», зокрема змінено зміст заяви, яка подається для
отримання експлуатаційного дозволу операторами ринку, що провадять
діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів
тваринного походження, що, в свою чергу, потребує внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 930.
Із Закону України «Про ветеринарну медицину» вилучаються норми, які
стосуються видачі експлуатаційного дозволу для здійснення діяльності з
виробництва та обігу на потужностях (об'єктах) з виробництва, змішування та
приготування кормових добавок, преміксів і кормів. Натомість пункт 4 частини
першої статті 50 Закону України «Про ветеринарну медицину» викладається в
новій редакції, що стосується обов’язку операторів потужностей з 01.01.2020
отримувати експлуатаційний дозвіл для потужностей (об’єктів) з виробництва,
змішування та приготування лікувальних кормів, що, в свою чергу, потребує
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р.
№ 978.

2

Відповідно до Закону України «Про державний контроль за дотриманням
законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного
походження, здоров’я та благополуччя тварин» у Законі України «Про
ветеринарну медицину» слова «Головний державний інспектор ветеринарної
медицини України», «державний інспектор ветеринарної медицини» в усіх
відмінках замінено відповідно словами «Головний державний ветеринарний
інспектор України» та «державний ветеринарний інспектор» у відповідному
відмінку, що, в свою чергу, потребує внесення редакційних змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 978.
Прийняття
проекту
постанови
дозволить
привести
видачу
експлуатаційних дозволів відповідно до діючого законодавства та положень
Закону України «Про безпечність та гігієну кормів», які набирають чинності
19.01.2020, вдосконалить порядок визначення періодичності здійснення
планових заходів державного контролю.
3. Суть проекту акта
Проектами 1, 2 Змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, процедура видачі експлуатаційного дозволу операторам ринку, що
провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових
продуктів тваринного походження та експлуатаційного дозволу для
потужностей (об’єктів) з виробництва, змішування та приготування
лікувальних кормів, узгоджується з законодавством, а пунктом 3
вдосконалюється порядок визначення періодичності здійснення планових
заходів державного контролю.
4. Правові аспекти
У цій сфері правового регулювання діють:
Конституція України;
Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;
Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості
харчових продуктів»;
Закон України «Про ветеринарну медицину»;
Закон України «Про безпечність та гігієну кормів»;
постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 930
"Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу, форми
експлуатаційного дозволу та визнання такими, що втратили чинність, деяких
постанов Кабінету Міністрів";
постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 978 "Про
затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу";
постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 р. № 896 «Деякі
питання здійснення планових заходів державного контролю Державною
службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів».
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту постанови не потребує додаткових фінансових витрат із
Державного бюджету України.
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6. Прогноз впливу
За предметом правового регулювання реалізація проекту постанови не
впливає на ринкове середовище через відсутність витрат з боку держави та
понесення заінтересованими суб’єктами господарювання незначних витрат на
ознайомлення з розміщеним на офіційних веб-сайтах державних органів влади
текстом проекту постанови, після її прийняття.
Реалізація проекту постанови приведе до зменшення ризику щодо
можливих порушень законодавства у сферах безпечності та окремих показників
якості харчових продуктів, ветеринарної медицини, що забезпечить дотримання
прав та інтересів громадян.
За предметом правового регулювання реалізація проекту постанови не
впливає на: розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та
навколишнє природне середовище, інші сфери суспільних відносин.
Проект постанови за предметом правового регулювання не матиме
негативного впливу.
61. Стратегічна екологічна оцінка
Проектом наказу не затверджується документ державного планування,
підготовлений з урахуванням особливостей, передбачених Законом України
«Про стратегічну екологічну оцінку».
7. Позиція заінтересованих сторін
Реалізація проекту постанови не матиме впливу на інтереси окремих
верств (груп) населення, об’єднаних спільними інтересами.
Реалізація проекту постанови не змінить вплив на ключові інтереси
суб’єктів господарювання, що виконують вимоги законодавства у сферах
безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної
медицини.
Проект постанови не стосується питань функціонування місцевого
самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та
регіонального розвитку.
Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери, сфери
наукової та науково-технічної діяльності.
8. Громадське обговорення
Проект постанови оприлюднено на сайтах Держпродспоживслужби
(http://www.consumer.gov.ua) та Міністерства аграрної політики та
продовольства України (http://minagro.gov.ua).
9. Позиція заінтересованих органів
Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів
України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною
регуляторною службою України.
10. Правова експертиза
Проект постанови потребує
Міністерством юстиції України.

проведення

правової

експертизи
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11. Запобігання дискримінації
У проекті постанови відсутні
дискримінації.

положення,

які

містять

ознаки

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливості
жінок і чоловіків
У проекті постанови відсутні положення, які порушують принцип
збереження рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
12. Запобігання корупції
У проекті постанови відсутні правила та процедури, які можуть містити
ризики вчинення корупційних правопорушень.
13. Прогноз результатів
Прийняття проекту постанови надасть практичну можливість посадовим
особам територіальних органів Державної служби України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів повноцінно забезпечити здійснення
повноважень щодо видачі експлуатаційного дозволу операторам ринку, що
провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових
продуктів тваринного походження, та експлуатаційного дозволу для
потужностей (об’єктів) з виробництва, змішування та приготування
лікувальних кормів, вдосконалить порядок визначення періодичності
здійснення планових заходів державного контролю.
Голова Державної служби
України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів
«___» ____________ 20__ р.

Володимир ЛАПА

