Пояснювальна записка
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку встановлення спеціальних умов імпорту харчових продуктів та
кормів"
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку встановлення спеціальних умов імпорту харчових продуктів та
кормів" (далі – проект постанови) розроблено Державною службою України з
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів відповідно до
частини п'ятої статті 60 Закону України "Про державний контроль за
дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти
тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин", Всеохоплюючої
стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу 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 схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 228-р та
Розпорядження (ЄС) № 882/2004 Європейського Парламенту і Ради
від 29.04.2004 р.
2. Мета і шляхи її досягнення
Проект постанови розроблено з метою встановлення спеціальних умов
імпорту харчових продуктів та кормів, посилення контролю за їх переміщенням
через державний кордон України та усунення чи зменшення до прийнятного
рівня загрози для здоров'я людини та/або тварини, пов’язаної із ризиком
наявності небезпечного фактору у вантажі, що ввозиться (пересилається) на
митну територію України.
Зазначена мета може бути досягнута лише шляхом прийняття
відповідного проекту постанови та адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу.
3. Правові аспекти
У даній сфері правового регулювання діє Закон України "Про державний
контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні
продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин",
Всеохоплююча стратегія імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні
заходи) Розділу 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, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2016 р. № 228-р та ст. 48 Розпорядження (ЄС) № 882/2004
Європейського Парламенту і Ради від 29.04.2004 р.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту постанови не потребує додаткових фінансових витрат
з Державного бюджету України.
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5. Позиція заінтересованих органів
Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів
України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною
регуляторною службою України та Міністерством юстиції України.
6. Регіональний аспект
Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративнотериторіальних одиниць.
6¹. Запобігання дискримінації
У проекті постанови відсутні
дискримінації.

положення,

які

містять

ознаки

7. Запобігання корупції
У проекті постанови відсутні правила та процедури, які можуть містити
ризики вчинення корупційних правопорушень.
8. Громадське обговорення
Проект постанови розміщено та оприлюднено на офіційних веб-сайтах
Міністерства
аграрної
політики
та
продовольства
України
(www.minagro.gov.ua), Державної служби України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів (www.consumer.gov.ua) для
отримання зауважень та пропозицій.
81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань
розвитку науки і технологій
Проект постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної
діяльності.
9. Позиція соціальних партнерів
Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.
10. Оцінка регуляторного впливу
Проект постанови не є регуляторним актом.
10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці
Вплив реалізації проекту постанови на ринок праці відсутній.
11. Прогноз результатів
Проект постанови дозволить:
встановити спеціальні умови імпорту харчових продуктів та кормів;
посилити контроль за переміщенням через державний кордон України
харчових продуктів та кормів;
усунути чи зменшити до прийнятного рівня загрозу для здоров'я людини
та/або тварини, пов’язаної із ризиком наявності небезпечного фактору у
вантажі, що ввозиться (пересилається) на митну територію України.
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