ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства
України «Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної
політики України від 11 серпня 2005 року № 374»
(далі – проект наказу)
Мета: проект наказу розроблено з метою приведення існуючого
нормативно-правового акта у відповідність до законодавства України.
1. Підстава розроблення проекту акта
Пункт 14 Порядку ведення реєстру складських документів на зерно та
зерна, прийнятого на зберігання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України «Про забезпечення реалізації деяких положень Закону України «Про
зерно та ринок зерна в Україні» від 17 листопада 2004 року № 1569 (із змінами).
2. Обґрунтування необхідності прийняття проекту акта
Проект наказу розроблено з метою удосконалення законодавства та
забезпечення реалізації деяких положень Закону України «Про зерно та ринок
зерна в Україні».
Прийняття проекту наказу забезпечить юридичним та фізичним особам
доступ до частини електронної бази даних основного реєстру складських
документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання (далі – Реєстр) зернових
складів та зернопереробних підприємств щодо наявності зерна на зберіганні в
розрізі культур, класів та років урожаю.
3. Суть проекту акта
Приведення у відповідність до вимог Порядку ведення основного реєстру
складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання, і реєстру
зернового складу, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики
України від 11 серпня 2005 р. № 374, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 23 вересня 2005 року за № 1098/11378.
4. Правові аспекти
У цій сфері правового регулювання діють:
Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні»;
постанова Кабінету Міністрів України «Про забезпечення реалізації
деяких положень Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні»
від 17 листопада 2004 року № 1569 (із змінами).
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41. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади
принципів державної політики цифрового розвитку
Проект наказу відповідає засадам реалізації органами виконавчої влади
принципів державної політики цифрового розвитку.
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту наказу не потребує додаткових витрат з державного та
місцевого бюджетів.
6. Прогноз впливу
Проект наказу за предметом правового регулювання матиме позитивний
вплив на ринкове середовище, розвиток регіонів, ринок праці, громадське
здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище та інші сфери
суспільних відносин.
61. Стратегічна екологічна оцінка
Проект наказу не є документом державного планування, підготовленим з
урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про стратегічну
екологічну оцінку».
7. Позиція заінтересованих сторін
Реалізація проекту наказу не матиме впливу на ключові інтереси
заінтересованих сторін, впливу на інтереси окремих верств (груп) населення,
об’єднаних спільними інтересами, суб’єктів господарювання тощо.
8. Громадське обговорення
З метою громадського обговорення проект наказу оприлюднений на
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України
(www.minagro.gov.ua, розділ «Документи») та Державної служби України з
питань
безпечності
харчових
продуктів
та
захисту
споживачів
(www.consumer.gov.ua, розділ «Обговорення документів»).
9. Позиція заінтересованих органів
Проект наказу потребує погодження з Міністерством фінансів України,
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною службою
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів,
Державною регуляторною службою.
10. Правова експертиза
Проект наказу потребує проведення державної реєстрації в Міністерстві
юстиції України.
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11. Запобігання дискримінації
У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.
Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.
11¹. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків
У проекті наказу відсутні положення, які порушують принцип
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
12. Запобігання корупції
У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики
вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з
корупцією.
Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.
13. Прогноз результатів
Приведення у відповідність до вимог Порядку ведення основного реєстру
складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання, і реєстру
зернового складу, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики
України від 11 серпня 2005 р. № 374, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 23 вересня 2005 року за № 1098/11378.

Заступник Міністра
«____» __________ 20___ року

Володимир ТОПЧІЙ

