Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від

2019 р. №
Київ

Про внесення змін
до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 1
змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності одночасно із
набранням чинності підпункту 4 пункту 7 Розділу X (Прикінцеві та перехідні
положення) Закону України «Про безпечність та гігієну кормів».
Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від
№

ЗМІНИ,
що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України
1. У Порядку видачі експлуатаційного дозволу, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 978
(Офіційний вісник України, 2008 р., № 86, ст. 2891; 2011 р., № 61, ст. 2439,
№ 95, ст. 3459; 2016р, № 82, ст. 2705):
1) у тексті слова «державний інспектор ветеринарної медицини» та
«державний орган ветеринарної медицини» в усіх відмінках замінити словами
«державний ветеринарний інспектор» та «територіальний орган
Держпродспоживслужби» у відповідному відмінку;
2) пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Цей Порядок визначає процедуру видачі або відмови у видачі,
переоформлення,
анулювання
територіальними
органами
Держпродспоживслужби експлуатаційних дозволів для потужностей
(об'єктів) (далі- експлуатаційні дозволи):
з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;
з виробництва, змішування та приготування лікувальних кормів.
Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про
переоформлення, анулювання експлуатаційних дозволів здійснюється
відповідно до законодавства.»;
3) пункт 4 викласти в такій редакції:
«4. Експлуатаційний дозвіл видається оператору потужностей
(об’єктів) на підставі перевірки відповідності його потужностей вимогам
ветеринарно-санітарних заходів та дозволяє оператору потужностей (об’єктів)
здійснювати господарську діяльність з переробки неїстівних продуктів
тваринного походження або виробництва, змішування та приготування
лікувальних кормів»;
4) пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Прийняття від суб’єкта господарювання або уповноваженої ним
особи заяви про одержання (переоформлення, анулювання) експлуатаційного
дозволу здійснюється адміністратором у центрі надання адміністративних
послуг.
У заяві зазначаються найменування, ідентифікаційний номер
юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань або прізвище, ім’я, по батькові,
реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія та номер
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і
мають відмітку у паспорті), назва (опис) потужності, її адреса, заплановані
види діяльності та перелік харчових продуктів, які планується виробляти або
зберігати, вид оператора ринку за класифікацією суб’єктів господарювання,
визначеною Господарським кодексом України (суб’єкт мікро-, малого,
середнього або великого підприємництва)» (крім фізичних осіб).
Заява про одержання (переоформлення, анулювання) експлуатаційного
дозволу подається суб’єктом господарювання (уповноваженим ним органом
або особою):
у паперовій формі особисто або поштовим відправленням - до
адміністратора;
в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, оформлена згідно з
вимогами законів у сфері електронних документів, - до дозвільного органу.;
5) у пункті 7 слова «та документів» вилучити;
5) пункт 9 викласти в такій редакції:
«9. Експлуатаційний дозвіл видається згідно з додатком в двох
примірниках: перший для оператора потужностей, другий – територіального
органу Держпродспоживслужби.
Експлуатаційний дозвіл відображається у виписці з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань, що підлягає обов’язковому оприлюдненню на
порталі електронних сервісів.»;
6) пункті 10 виключити;
7) пункт 12 викласти в такій редакції:
«12. У разі видачі експлуатаційного дозволу територіальний орган
Держпродспоживслужби присвоює потужностям (об'єктам) ідентифікаційний
контрольний номер та вносить їх до відповідного реєстру, який ведеться
територіальним органом Держпродспоживслужби.»;
8) у пунктах 13 і 15 слова «тимчасове зупинення» замінити на
«призупинення».
9) пункт 17 доповнити абзацами другим – третім такого змісту:

«17. Дія експлуатаційного дозволу поновлюється наказом відповідного
головного державного ветеринарного інспектора або його заступника, що
видається на підставі заяви оператора потужностей та акта обстеження та
шляхом здійснення відповідного запису в Єдиному державному реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Строк дії безпідставно анульованого документа дозвільного характеру
подовжується на строк, протягом якого такий документ дозвільного
характеру вважався анульованим.
Днем поновлення безпідставно анульованого документа дозвільного
характеру є день внесення відповідного запису до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань.».
2. У Порядку видачі експлуатаційного дозволу, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 930
(Офіційний вісник України, 2015 р., № 92, ст. 3129):
1) пункт 1 доповнити абзацом другим такого змісту:
«1. Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про
переоформлення, анулювання експлуатаційних дозволів здійснюється
відповідно до законодавства.»
пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. У разі реконструкції потужності, на яку видано експлуатаційний
дозвіл, що має наслідком істотну зміну характеристик виробничих приміщень
та технологічних процесів або видів діяльності, зазначених в
експлуатаційному дозволі, оператор ринку повинен не пізніше ніж за 15
календарних днів до відновлення експлуатації потужності звернутися до
територіального органу Держпродспоживслужби із заявою про проведення
позапланового інспектування потужності. Інспектування такої потужності
проводиться протягом 15 календарних днів з дня отримання відповідної заяви
від оператора ринку. Оператор ринку має право відновити експлуатацію
потужності після проведення відповідної реконструкції, якщо за результатами
інспектування
встановлено
відповідність
потужності
вимогам
законодавства.»;
2) пункті 7 викласти в такій редакції:

«7. Прийняття від суб’єкта господарювання або уповноваженої ним
особи заяви про одержання (переоформлення, анулювання) експлуатаційного
дозволу здійснюється адміністратором у центрі надання адміністративних
послуг.
У заяві зазначаються найменування, ідентифікаційний номер юридичної
особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -

підприємців та громадських формувань або прізвище, ім’я, по батькові,
реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія та номер
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і
мають відмітку у паспорті), назва (опис) потужності, її адреса, заплановані
види діяльності та перелік харчових продуктів, які планується виробляти або
зберігати, вид оператора ринку за класифікацією суб’єктів господарювання,
визначеною Господарським кодексом України (суб’єкт мікро-, малого,
середнього або великого підприємництва)» (крім фізичних осіб).
Заява про одержання (переоформлення, анулювання) експлуатаційного
дозволу подається суб’єктом господарювання (уповноваженим ним органом
або особою):
у паперовій формі особисто або поштовим відправленням - до
адміністратора;
в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, оформлена згідно з
вимогами законів у сфері електронних документів, - до дозвільного органу.
Експлуатаційний дозвіл відображається у виписці з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань, що підлягає обов’язковому оприлюдненню на
порталі електронних сервісів.»
3) у пунктах 8 – 10, абзаці другому пункту 11, пункті 17 слова «та
переліку» виключити;
4) пункт 12 викласти в такій редакції:
«12. За видачу експлуатаційного дозволу, поновлення його дії
справляється плата (адміністративний збір), що зараховується до бюджету
згідно з положеннями Бюджетного кодексу України та становить 0,17
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
календарного року, в якому подано заяву про видачу або поновлення дії
експлуатаційного дозволу.

Видача експлуатаційного дозволу, поновлення його дії здійснюються
протягом 2 робочих днів після отримання територіальним органом
компетентного органу підтвердження внесення відповідної плати
(адміністративного збору).»;
5) пункт 13 викласти в такій редакції:
«13. Експлуатаційний дозвіл видається Держпродспоживслужби у двох
примірниках.
Перший примірник видається операторові ринку, другий - залишається
у територіальному органі Держпродспоживслужби.»;

6) у пункті 19 слова «трьох робочих днів Держпродспоживслужбою на
її» замінити словами «3 робочих днів територіальним органом
Держпродспоживслужби на його»;
7) у формі експлуатаційного дозволу, затвердженій вказаною
постановою слова «(керівник територіального органу центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та
окремих показників якості харчових продуктів)» доповнити словами «та/або
головний державний ветеринарний інспектор)».
3. У постанові 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» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 88, ст. 2916):
1) пункт 1 після слів «благополуччя тварин,» доповнити словами «про
побічні продукти тваринного походження, законодавства у сфері органічного
виробництва, обігу та маркування органічної продукції»;
2) У Порядку визначення періодичності здійснення планових заходів
державного контролю відповідності діяльності операторів ринку
(потужностей) вимогам законодавства про харчові продукти, корми, здоров'я
та благополуччя тварин, які здійснюються Державною службою з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та критерії, за якими
оцінюється ступінь ризику від її провадження, затвердженому вказаною
постановою:
назву Порядку після слів «благополуччя тварин,» доповнити словами
«про побічні продукти тваринного походження, законодавства у сфері
органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції»;
пункт 1 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Дія цього Порядку та критеріїв поширюється на здійснення планових
заходів державного контролю відповідності діяльності операторів ринку
(потужностей) вимогам законодавства про побічні продукти тваринного
походження, органічного виробництва, обігу та маркування органічної
продукції»;
пункт 10 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Акт категоризації, за рішенням керівника територіального органу
Держпродспоживслужби, оформляється в електронному та/або паперовому
вигляді»;
абзац дев’ятий пункту 2 у Додатках 1, 3 до Порядку після слів «не
зазначені в цьому пункті» доповнити словами «та/або здійснення впродовж
двох останніх років операторами ринку діяльності з переміщення харчових
продуктів у митному режимі експорту».
___________________________________

