ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від

2018 р.

№

Київ
Про затвердження Порядку формування розмірів плати за здійснення
державного контролю, за дотриманням законодавства про харчові продукти,
корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя
тварин, що фінансується операторами ринку
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок формування розмірів плати за здійснення державного
контролю, за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні
продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, що
фінансується операторами ринку, що додається.
2. Внести до пункту 2 Порядку формування тарифів на ветеринарні послуги,
що надаються державними установами ветеринарної медицини, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 04 листопада 2009 р. № 1167
(Офіційний вісник України, 2009 р., № 86, ст. 2904), такі зміни:
1) у підпункті 1:
у абзаці дев’ятому слово “супровідних” та слова “на підконтрольні вантажі”
виключити;
абзац одинадцятий виключити.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від
2018 р. №

ПОРЯДОК
формування розмірів плати за здійснення державного контролю, за
дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти
тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, що фінансується
операторами ринку
Загальні питання
1. Цей Порядок визначає механізм формування розмірів плати за здійснення
державного контролю, за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми,
побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, що
фінансується операторами ринку, які надаються державними установами
компетентного органу та його територіальними органами (далі – Порядок).
2. Цей Порядок не поширюється на здійснення позапланових заходів
державного контролю, що проводяться за зверненням фізичної особи про
порушення оператором ринку її законних прав, якщо за результатами здійснення
цих заходів такі порушення не було підтверджено та на підставі обґрунтованої
підозри щодо невідповідності, якщо за результатами здійснення цих заходів така
невідповідність не була підтверджена.
3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі
України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові
продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я
та благополуччя тварин» (далі – Закон) та Національному положенні (стандарті)
бухгалтерського обліку в державному секторі 135 «Витрати» затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 18 травня 2012 року № 568,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 червня 2012 року за
№ 903/21215.
4. Калькуляція розмірів плати за здійснення заходів державного контролю, які
надаються працівниками державних установ та територіальних органів
компетентного органу та уповноваженими особами, їх вартість та порядок оплати
розміщується на інформаційних стендах у доступних для відвідувачів,
територіального органу, установи місцях, а також на офіційному веб-сайті
Мінагрополітики.
5. Документальне оформлення та порядок оплати здійснюється відповідно до
вимог законодавства.
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6. Формування розмірів плати за здійснення державного контролю вантажів,
що ввозяться (пересилаються) на митну територію України, у тому числі з метою
транзиту, чи вивозяться (пересилаються) з неї, здійснення передзабійного
та післязабійного огляду відповідно до законодавства, здійснення позапланових
заходів державного контролю, складається з оплати праці спеціалістів
та уповноважених осіб які безпосередньо здійснюють заходи державного контролю,
а також витрат пов’язаних з ними на сплату податків та інших платежів, які є
обов’язковими згідно із законодавством, утримання (експлуатацію) приміщень,
інструментів, обладнання, необхідних для здійснення державного контролю,
канцелярські товари та витратні матеріали, службові відрядження працівників
Компетентного органу та його територіальних органів, які безпосередньо
здійснюють державний контроль, відбір зразків та проведення простих і
лабораторних досліджень (випробувань).
7. Розміри плати за здійснення державного контролю, що фінансується
операторами ринку, затверджується Мінагрополітики спільно із Мінфіном.
При наданні платних послуг працівниками державних установ та територіальних
органів компетентного органу та/або уповноваженими особами, використовується
розрахунок вартості, відповідно цього Порядку.
8. У разі зміни протягом строку дії розмірів плати величини окремих витрат,
пов’язаних із здійсненням державного контролю, з причин, які не залежать від
установ компетентного органу та його територіальних органів, зокрема збільшення
або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, підвищення або
зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, може
здійснюватися перерахування розмірів плати шляхом коригування лише тих
складових структури розмірів плати, за якими відбулися цінові зміни в бік
збільшення або зменшення.
9. Формування розмірів плати за здійснення державного контролю, що
фінансується операторами ринку, включає:
1) Здійснення державного контролю вантажів, що ввозяться (пересилаються)
на митну територію України, у тому числі з метою транзиту, чи вивозяться
(пересилаються) з неї, у тому числі:
Здійснення документальної перевірки кожного вантажу:
перевірка кожного міжнародного сертифіката та іншого документа на
автентичність, що він виданий компетентним органом країни, яка внесена до
реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання)
продуктів на митну територію України (для міжнародного сертифіката);
перевірка його форми та правильності заповнення;
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перевірка потужності;
перевірка, заповнення
документа та його видача.

відповідної

частини

загального

ветеринарного

Здійснення перевірки відповідності кожного вантажу:
перевірка опломбування на контейнерах;
перевірка відповідності нанесеної на контейнерах інформації;
перевірку наявності печаток, офіційних позначок та позначки придатності, які
вказують країну та потужність походження цих продуктів, а також їх відповідності
печаткам та позначкам, що містяться на міжнародному сертифікаті та інших
документах;
для первинно запакованих або запакованих продуктів здійснення перевірки
спеціального маркування, передбаченого законодавством.
Здійснення фізичної перевірки вантажу:
перевірка умов перевезення вантажу та транспортних засобів;
зважування вантажу і порівняння фактичної ваги вантажу та ваги, зазначеної
у супровідних документах;
перевірка пакувальних матеріалів та маркування на упаковці на їх
відповідність законодавству;
перевірка температури під час перевезення.
Здійснення фізичної перевірки вантажів може включати прості дослідження
(випробування) та/або лабораторні дослідження (випробування).
Після завершення фізичної перевірки, інспектор шляхом закриття та
офіційного засвідчення печаткою всіх відкритих упаковок та шляхом повторного
опломбування всіх контейнерів із занесенням номера пломби до товарнотранспортної накладної.
2) Здійснення передзабійного та післязабійного огляду відповідно до
законодавства, у тому числі проведення:
передзабійного огляду відповідно до законодавства, у тому числі:
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перевірка правильності заповнення ветеринарних свідоцтв;
перевірка наявності бирок та відповідності їх зазначеним у документах;
груповий огляд тварин;
передзабійний огляд тварин;
термометрія вибіркова;
відбір патматеріалу від трупів та вимушено забитих під час транспортування
тварин;
реєстрація тварин;
спостереження за зважуванням тварин;
підготовка і контроль дезінфекції загонів, кліток;
контроль дезінфекції забійного цеху;
контроль особистої профілактики працівників;
контроль дезінфекції транспортних засобів;
інші роботи: приймання повідомлень, спілкування з власниками тварин,
надання дозволу на в’їзд і виїзд транспорту, оформлення перепусток, організаційні
питання.
післязабійного огляду відповідно до законодавства, у тому числі проведення:
знайомство з паспортом-перепусткою;
післязабійний огляд голів, внутрішніх органів;
огляд туш тварин;
фінальна точка;
клеймування туш;
запис даних, оформлення документів.
3) Здійснення позапланових заходів державного контролю:
перевірка планування виробничих, допоміжних та побутових приміщень для
уникнення перехресного забруднення;
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вимоги до стану приміщень, обладнання, проведення ремонтних робіт,
технічного обслуговування обладнання, калібрування тощо, а також заходи щодо
захисту харчових продуктів від забруднення та сторонніх домішок;
вимоги до планування та стану комунікацій - вентиляції, водопроводів,
електро - та газопостачання, освітлення тощо;
безпечність води, льоду, пари, допоміжних матеріалів для переробки
(обробки) харчових продуктів, предметів та матеріалів, що контактують з
харчовими продуктами;
чистота поверхонь (процедури прибирання, миття і дезінфекції виробничих,
допоміжних та побутових приміщень та інших поверхонь);
здоров’я та гігієна персоналу;
захист продуктів від сторонніх домішок;
поводження з відходами виробництва та сміттям, їх збір та видалення з
потужності;
контроль за шкідниками, засоби профілактики та боротьби;
зберігання та використання токсичних сполук і речовин;
специфікації (вимоги) до сировини та контроль за постачальниками;
зберігання та транспортування;
контроль за технологічними процесами;
маркування харчових продуктів та проінформованість споживачів;
документальне оформлення за результатами заходу державного контролю
(акти, приписи, протоколи);
відбір зразків.
10. Відбір зразків та проведення простих і лабораторних досліджень
(випробувань) в межах заходів державного контролю:
Прості дослідження (випробування) проводяться на призначеному
прикордонному інспекційному пості, та можуть включати органолептичні
дослідження (на запах, колір, консистенцію, смак), прості фізичні та хімічні
дослідження (розрізання, розморожування, нагрівання тощо), дослідження
(випробування) за допомогою методів експрес-діагностики, що не потребують
направлення відібраних зразків до лабораторії.
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Лабораторні дослідження (випробування) - проводяться в уповноважених
акредитованих лабораторіях.
Для досліджень (випробувань) здійснюється відбір зразків, який формується з:
підготовки інструментів, витратних матеріалів та устаткування для відбору зразків
(наприклад, проведення стерилізації);
готування об’єкту відбору (партії) до відбору;
відбирання зразків;
маркування зразків, підготовка до транспортування та зберігання;
оформлення результатів;
вартості устаткування, інструментів і матеріалів, необхідних для проведення
відбору зразків.

Визначення величини і групування витрат, що включаються при
формуванні розмірів плати
11. Витрати, що включаються до розмірів плати, групуються відповідно до
методологічних засад формування в бухгалтерському обліку інформації про
витрати та її розкриття у фінансовій звітності.
До складу виробничої послуги включають:
1) прямі витрати на оплату праці;
2) прямі матеріальні витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до
об’єкту витрат;
3) інші прямі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до об’єкту
витрат;
4) постійні витрати, що не можуть бути віднесені до конкретного об’єкту
витрат, однак є обов’язковими для проведення певного виду державного контролю.
Постійні (виробничі) витрати розподіляються між об’єктами витрат з
використанням певної бази розподілу видатків (заробітної плати, обсягу діяльності
тощо).
Сума постійних витрат не може перевищувати їх фактичну величину.
12. Визначення розміру плати за здійснення державного контролю
визначаються за формулами окремо для кожного вантажу (об’єкту
контролю/партії):
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1) Визначення розміру плати за здійснення державного контролю
визначаються за формулами окремо для кожного вантажу (об’єкту
контролю/партії):
РПКван = В +Л,
де
РПКван – вартість державного контролю вантажів, що ввозяться
(пересилаються) на митну територію України, у тому числі з метою транзиту,
чи вивозяться (пересилаються) з неї;
В – вартість заходу держаного контролю, грн;
Л – вартість простих досліджень (випробувань) (вартість тест систем на
проведення простих лабораторних досліджень);
В = Пзп + Пм + Піпв + Пв ,
де
Пзп – прямі витрати на оплату праці;
Пм – прямі матеріальні витрати;
П інв – інші прямі витрати;
П в –постійні витрати;
Пзп = Взп Х Ч,
де
Взп – витрати на оплату праці працівників, які безпосередньо здійснюють
державний контроль за одну хвилину;
Ч – час проведення заходу державного контролю;
Пм = Вк + Ввм,
де
Вк – вартість канцелярських товарів;
Ввм – вартість витратних матеріалів необхідних на проведення заходів
державного контролю;
Пінв = Впод,
де
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Впод – всі податки (єдиний, соціальний, НДС та інші, в межах законодавства);
Пв = КОМ + ТОП + Від + ЕОВ,
де
ТОП – технологічне та технічне обслуговування приладів;
Від – видатки на службові відрядження (в тому числі транспортні витрати);
ЕОВ – експлуатаційно – ремонтні витрати, приладів, обладнання, приміщень;
КОМ – комунальні витрати.

2) Розмір плати за здійснення передзабійного (післязабійного) огляду
визначається окремо для кожної тварини (РПКпот):
РПК пот = В+Л
У разі виявлення невідповідності або появи обґрунтованої підозри при
здійсненні передзабійного (післязабійного) огляду на невідповідність розмір плати
визначається за формулою
П оппо = РПКпот+Злаб
де
РПКпот - вартість передзабійного та післязабійного огляду
Поппо – поява обгрунтованої підозри при здійсненні передзабійного
(післязабійного) огляду на невідповідність
Злаб – додаткові заходи визначення обґрунтованої підозри або виявлення
невідповідності що здійснюються в уповноважених лабораторіях, грн.
Злаб

=

Вд +Влаб

Влаб = В
В = Пзп+Пм+Піпв+Пв
Вд = Т з + В тран.
Тз=Взп х Ч
В тран. = К пал х В1лп +Вє ,
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де
Влаб – витрати на проведення лабораторних досліджень (наявність інфекційних
захворювань, встановлення залишків та інших забруднюючих речовин,
відповідність мікробіологічним критеріям);
Вд – витрати на встановлення остаточного діагнозу (відбір зразків,
транспортування зразків до лабораторії, очікування результату);
Тз – відбір зразків;
К пал – витрати пального в літрах;
В 1лп - вартість 1 літру пального, грн;
В є – експлуатаційні витрати транспортного засобу;
В тран – додаткові транспортні витрати.
3) Здійснення позапланових заходів державного контролю
РПКпзк = В +Л,
РПКпзк - вартість здійснення позапланових заходів державного контролю;
В = Пзп + Пм + Піпв + Пв,
де
Пзп – прямі витрати на оплату праці;
Пм – прямі матеріальні витрати;
П інв – інші прямі витрати;
П в – непрямі постійні витрати;
Пзп = Взп х Ч,
де
Взп – витрати на оплату праці працівників, які задіяні у проведенні заходів
державного контролю;
Ч – час проведення заходу державного контролю;
Пм = Вк + Ввм,
де
Вк – вартість канцелярських товарів;
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Ввм – вартість витратних матеріалів необхідних на проведення заходів
державного контролю;
Пінв = Впод,
де
Впод – всі податки (єдиний, соціальний, НДС та інші, в межах законодавства);
Пв = КОМ+ТОП + Від + ЕОВ,
де
ТОП – технологічне обслуговування приладів;
Від – видатки на службові відрядження в тому числі експлуатаційні витрати;
ЕОВ – експлуатаційно – ремонтні витрати;
КОМ – комунальні витрати.
Коригування розмірів плати
13. У разі зміни мінімального рівня заробітної плати, ставок орендної плати,
інших обов'язкових платежів і зборів, цін і тарифів на комунальні послуги,
енергоносії, матеріальні та паливно-енергетичні ресурси запроваджується
коригування розмірів плати.
14. Коригуванню підлягають лише ті індивідуальні складові витрат, за якими
відбулися цінові зміни, що сприятиме забезпеченню економічної обґрунтованості та
прозорості запровадження механізму коригування розмірів плати.
15. Індекс зміни вартості індивідуальної складової витрат визначається за
формулою
Вен
Із = _________,
Вс
де Вен - нова вартість одиниці складової;
Вс - вартість одиниці складової, врахована під час формування тарифів, які
потребують коригування.
16. Скоригована вартість складової визначається за формулою
Пс = П x Із,
де П - вартість будь-якої складової, що зазнає змін.
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17. Скориговані розміри плати на заходи контролю визначається шляхом
додавання вартості змінених і незмінених складових.

____________________________

13

