ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
"Про затвердження плану дій за надзвичайних обставин,
пов’язаних із харчовими продуктами та кормами"
Мета: проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження
плану дій за надзвичайних обставин, пов’язаних із харчовими продуктами та
кормами" (далі – проект постанови) приймається з метою встановлення
законодавчо обґрунтованих для компетентного органу та операторів ринку
заходів у разі виникнення надзвичайних обставин, пов’язаних із харчовими
продуктами та/або кормами, зокрема щодо відкликання та/або вилучення
харчових продуктів та/або кормів.
1. Підстава розроблення проекту акта
Проект постанови розроблено на виконання частини першої статті 27
Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про
харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я
та благополуччя тварин".
2. Обґрунтування необхідності прийняття проекту акта
Необхідність прийняття проекту постанови обумовлена виконанням
частини першої статті 27 Закону України "Про державний контроль за
дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти
тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин".
Крім того, прийняття проекту постанови забезпечить виконання
зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, зокрема статті 64 Глави
4 "Санітарні та фітосанітарні заходи" Глави IV "Торгівля і питання, пов’язані
з торгівлею" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої сторони.
3. Суть проекту акта
Суттю проекту постанови є визначення процедур проведення заходів,
що підлягають невідкладному здійсненню у разі, якщо харчові продукти або
корми безпосередньо або через довкілля становлять високий ризик для життя
та/або здоров’я людини та/або тварини, і такому ризику неможливо запобігти
або його не можна усунути або зменшити до прийнятного рівня шляхом
здійснення звичайних заходів, а також запроваджує заходи, спрямовані на
відкликання та/або вилучення зазначених харчових продуктів та/або кормів.
4. Правові аспекти
У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові
акти:
Закон України "Про державний контроль за дотриманням законодавства
про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження,
здоров’я та благополуччя тварин";
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Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та
якості харчових продуктів";
Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 882/2004
від 29 квітня 2004 року щодо офіційного контролю, що здійснюється з метою
перевірки відповідності законодавству про харчові продукти та корми та
нормам щодо здоров’я та благополуччя тварин.
4¹. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади
принципів державної політики цифрового розвитку
У проекті акту відсутні положення, що не узгоджуються із засадами
реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики
цифрового розвитку або перешкоджають цифровому розвитку.
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту постанови не потребує додаткових витрат із
Державного бюджету України.
6. Прогноз впливу
Проект постанови має вплив на ринкове середовище та дозволить
забезпечити дотримання прав та інтересів суб’єктів господарювання,
громадян і держави під час здійснення заходів з відкликання та/або
вилучення харчових продуктів та/або кормів.
За предметом правового регулювання проект постанови не має впливу
на розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та
навколишнє природне середовище та інші сфери суспільних відносин.
61. Стратегічна екологічна оцінка
Проектом постанови не затверджується документ державного
планування, підготовлений з урахуванням особливостей, передбачених
Законом України "Про стратегічну екологічну оцінку".
7. Позиція заінтересованих сторін
Реалізація проекту постанови матиме вплив на ключові інтереси
заінтересованих сторін та не матиме впливу на інтереси окремих верств
(груп) населення, об’єднаних спільними інтересами. Прогноз впливу на
ключові інтереси заінтересованих сторін додається.
8. Громадське обговорення
З метою громадського обговорення проект постанови оприлюднений на
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства
України (www.minagro.gov.ua, розділ Регуляторна політика) та Державної
служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів (www.consumer.gov.ua, розділ Обговорення документів).
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9. Позиція заінтересованих органів
Проект постанови погоджено без зауважень Міністерством фінансів
України, Державною регуляторною службою України, Державною службою
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів,
із зауваженнями, які враховано, – Міністерством економічного розвитку і
торгівлі України та Міністерством юстиції України.
10. Правова експертиза
Висновок Міністерства юстиції від 29 грудня 2018 року.
11. Запобігання дискримінації
У проекті постанови відсутні
дискримінації.

положення,

які

містять

ознаки

11¹. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків
У проекті постанови відсутня інформація про наявність положень, які
порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків.
12. Запобігання корупції
У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити
ризики вчинення корупційних правопорушень.
13. Прогноз результатів
Прийняття постанови дозволить:
вдосконалити систему державного контролю у сфері безпечності
харчових продуктів та кормів з урахуванням вимог Європейського Союзу;
визначити процедури та визначення заходів, що підлягають
невідкладному здійсненню, у разі, якщо харчовий продукт та/або корми
безпосередньо або через довкілля становлять загрозу для життя та здоров’я
людини чи тварини;
запровадити чіткі заходи щодо відкликання та/або вилучення харчових
продуктів та/або кормів;
урегулювати відносини між органами виконавчої влади, операторами
ринку харчових продуктів та споживачами харчових продуктів та/або кормів;
здійснити формування конкурентного середовища у сфері безпечності
харчових продуктів та/або кормів.
В. о. Міністра аграрної політики
та продовольства України
"_____" ___________ 2019 р.
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