ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства
України «Про затвердження Змін до Порядку ідентифікації та реєстрації
великої рогатої худоби та Порядку оформлення і видачі паспорта великої
рогатої худоби» (далі – проект наказу)
Мета: проект наказу розроблено з метою покращання якості бирок та
оптимізації технологічного процесу ідентифікації та реєстрації великої рогатої
худоби.
1. Підстава розроблення проекту акта
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
«Про затвердження Змін до Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої
худоби та Порядку оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби»
(далі – проект наказу) розроблений за власною ініціативою для оптимізації
технологічного процесу ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби в
частині якості вушних бирок і заповнення та завірення даних реєстраційної
картки господарства, реєстраційної картки великої рогатої худоби і паспорта
великої рогатої худоби при збереженні рівня епізоотичного контролю у
господарстві та при переміщенні тварин.
2. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проектом наказу передбачено зміни в частині вимог до бирок та до
заповнення і завірення реєстраційних та ідентифікаційного документів
спеціалістами державної установи (закладу) ветеринарної медицини, що
зменшить витрати часу та коштів власника / утримувача на реєстрацію тварини
та на оформлення/отримання ідентифікаційного документу. У зв’язку з цим та з
метою удосконалення процесу ідентифікації та реєстрації тварин проектом
наказу передбачається внесення певних змін до вимог до бирок вушних та форм
установлених документів.
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3. Суть проекту акта
З метою підвищення якості бирок для ідентифікації великої рогатої
худоби передбачено уточнити вимоги до замкового механізму бирки, матеріал
та механізм виготовлення якого повинен забезпечувати неможливість
роз’єднання частин бирки, що виключає їх повторне використання.
Для оптимізації технологічного процесу реєстрації великої рогатої
худоби із реєстраційної картки великої рогатої худоби виключено розділ щодо
даних про стан здоров’я тварини та епізоотичний стан господарства, на
заповнення та завірення якого відводилося три робочі дні відповідно до
законодавства з ідентифікації та реєстрації тварин. На сьогоднішній день після
ідентифікації тварини протягом семи днів від дати її народження до
реєстраційної картки великої рогатої худоби передбачено вносити дані про стан
здоров’я тварини. Такі дослідження (а саме на лейкоз, бруцельоз, лептоспіроз,
туберкульоз та дата вакцинації проти сибірки) не проводяться протягом
семиденного віку тварини і, відповідно, до реєстраційної картки не вносяться.
Також дані про епізоотичний стан господарства є динамічною
інформацією, що змінюються протягом короткого проміжку часу і є найбільш
актуальною перед переміщенням тварин з/до господарства. Проектом наказу
передбачається актуалізація інформації щодо благополуччя господарства з
певних хвороб, про що в паспорті великої рогатої худоби буде внесено
відповідні дані спеціалістом державної установи (закладу) ветеринарної
медицини безпосередньо перед вибуттям тварини.
Для забезпечення достовірності проведеної ідентифікації тварин
передбачено

завірення

реєстраційної

картки

великої

рогатої

худоби

спеціалістом державної установи (закладу) ветеринарної медицини, під
контролем якої знаходиться господарство утримання тварини.
Для забезпечення належного контролю за епізоотичною ситуацією в
країні та появою нових господарств з утримання та розведення тварин, які є
окремими одиницями епізоотичного контролю, до реєстраційної картки
господарства додано норму щодо завірення її спеціалістом державної установи
(закладу) ветеринарної медицини, під контролем якого перебуває господарство.
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Інформація розділу ветеринарної картки до паспорта великої рогатої
худоби про благополуччя господарства щодо інфекційних та інвазійних хвороб
також втратила свою актуальність. Даний розділ виключено з паспорта великої
рогатої худоби, що дозволить власнику отримувати ідентифікаційний документ
у Адміністратора реєстру тварин безпосередньо після його оформлення, а це
значно скоротить час на отримання документа власником.
Уточняється

формулювання

норми

щодо

ідентифікації

тварини

протягом семи днів від дати її народження. Для уникнення можливості іншого
трактування норми наголошується, що навіть при переміщенні тварини із
господарства до досягнення нею семиденного віку вона повинна бути
ідентифікована відповідно до вимог Порядку ідентифікації та реєстрації великої
рогатої худоби, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 04 грудня 2017 року № 642, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 13 лютого 2018 року за № 166/31618.
4. Правові аспекти
У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові
акти:
Закон України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин»;
наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 04 грудня 2017 року № 642 «Про затвердження Порядку ідентифікації та
реєстрації великої рогатої худоби та Порядку оформлення і видачі паспорта
великої рогатої худоби», зареєстрований в Міністерстві юстиції України
13 лютого 2018 року за № 166/31618.
Реалізація проекту наказу не потребує внесення змін до інших чинних
чи розроблення нових нормативно-правових актів.
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація зазначеного проекту наказу не потребує додаткових витрат з
Державного бюджету України.
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6. Прогноз впливу
Дія проекту наказу поширюється на всіх власників великої рогатої
худоби – юридичних та фізичних осіб – на території держави.
Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративнотериторіальних одиниць.
Прийняття проекту наказу запровадить більш дієвий та досконалий
механізм за контролем епізоотичної ситуації в Україні і, як наслідок, уникнення
споживання неякісної продукції.
Реалізація проекту наказу не матиме впливу на ринок праці, екологію та
навколишнє природне середовище, громадське здоров’я, ринкове середовище.
Проект наказу за предметом правового регулювання не має негативного
впливу на вказані та інші сфери суспільних відносин.
7. Позиція заінтересованих сторін
Проект наказу є регуляторним актом, дія якого з поширюється на всіх
юридичних та фізичних осіб – власників великої рогатої худоби.
Прийняття проекту наказу не змінить розмір видатків з державного
бюджету.
Ідентифікація

та

реєстрація

тварин

здійснюється

за

рахунок

власника / утримувача згідно з тарифом, розрахованим відповідно до Режиму
цінового регулювання вартості послуг з ідентифікації та реєстрації тварин,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року
№ 392.
Реалізація наказу матиме вплив на ключові інтереси заінтересованих
сторін, прогноз впливу додається.
Проект наказу не стосується питань функціонування місцевого
самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та
регіонального розвитку.
Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.
Проект наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної
діяльності.
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8. Громадське обговорення
Проект наказу розміщено та оприлюднено на офіційних веб-сайтах
Міністерства аграрної політики та продовольства України http://minagro.gov.ua
та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів http://www.consumer.gov.ua для отримання зауважень та
пропозицій.
9. Позиція заінтересованих органів
Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною
службою України та Державною службою України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів.
10. Правова експертиза
Проект наказу підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції
України.
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 містять ознаки порушень
принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Проект
наказу не здійснює гендерного впливу.
12. Запобігання корупції
У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити
ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних
із корупцією.
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13. Прогноз результатів
Прийняття

наказу

забезпечить

підвищення

якості

бирок

для

ідентифікації тварин, забезпечить скорочення часу на реєстрацію тварини,
оформлення та отримання власником / утримувачем паспорта великої рогатої
худоби при збереженні рівня епізоотичного контролю при переміщенні тварин,
а також надасть можливість за необхідності вносити інформацію щодо
племінних і продуктивних якостей тварини до державної електронної бази
даних – Єдиного державного реєстру тварин.
В. о. Міністра
аграрної політики та
продовольства України
«___»_______________ 2019 р.
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