ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
"Про внесення змін до деяких наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України"
Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 13 березня 2017 року № 120 "Про затвердження Положення про
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики
та ветеринарно-санітарної експертизи та Положень про державні
лабораторії ветеринарної медицини Державної служби України з
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України
7 квітня 2017 року за № 466/30334
Про затвердження Положення про Державний науково-дослідний
інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної
експертизи та Положень про державні лабораторії ветеринарної
медицини Державної служби України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів
Положення
про Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, затверджено
наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 13 березня 2017 року № 120 та зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 7 квітня 2017 року за № 466/30334
1. Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики
та ветеринарно-санітарної експертизи (далі – Інститут) відповідно до
Закону України "Про ветеринарну медицину" є державною науководослідною установою, уповноваженою органом управління, та
підпорядковується Державній службі України з питань безпечності
харчових
продуктів
та
захисту
споживачів
(далі
Держпродспоживслужба).

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
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питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України
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Положення
про Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, затверджено
наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 13 березня 2017 року № 120 та зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 7 квітня 2017 року за № 466/30334
1. Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики
та ветеринарно-санітарної експертизи (далі – Інститут) відповідно до
Законів України "Про ветеринарну медицину", "Про основні принципи
та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" є державною
науково-дослідною
установою
ветеринарної
медицини,
уповноваженою органом управління, та підпорядковується Державній
службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів (далі - Держпродспоживслужба).
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4. Інститут як неприбуткова установа створений для лабораторної
діагностики хвороб тварин, здійснення лабораторних досліджень
(випробувань) показників безпечності та окремих показників якості
об’єктів санітарних заходів, побічних продуктів тваринного
походження, кормових добавок, преміксів, кормів, ґрунту, води питної
та води для тварин, засобів захисту рослин, факторів середовища
життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я
населення, якості та незалежної експертизи товарів, якості насіння і
садивного матеріалу, інших досліджень (випробувань) відповідно до
галузі акредитації, а також проведення їх оцінки.
5. Інститут відповідно до завдань здійснює:
1) проведення наукових досліджень та участь у розробленні
нормативних документів з питань профілактики, діагностики та
ідентифікації хвороб тварин, апробації методик, здійснення
лабораторних досліджень (випробувань) показників безпечності та
окремих показників якості об’єктів санітарних заходів, побічних
продуктів тваринного походження, кормових добавок, преміксів, кормів,
ґрунту, води питної та води для тварин, засобів захисту рослин, факторів
середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на
здоров’я населення, якості та незалежної експертизи товарів, якості
насіння і садивного матеріалу, а також інших досліджень (випробувань);
4) апробацію засобів вимірювальної техніки та випробувального і
допоміжного лабораторного обладнання, діагностикумів, тест-систем,
інших біопрепаратів тощо для здійснення діагностики та/або
ідентифікації хвороб тварин, здійснення лабораторних досліджень
(випробувань) показників безпечності та окремих показників якості
об’єктів санітарних заходів, побічних продуктів тваринного
походження, кормових добавок, преміксів, кормів, ґрунту, води питної
та води для тварин, засобів захисту рослин, факторів середовища
життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я
населення, якості та незалежної експертизи товарів, якості насіння і
садивного матеріалу, а також інших досліджень (випробувань) та
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надання науково обґрунтованих рекомендацій щодо їх впровадження в садивного матеріалу, а також інших досліджень (випробувань) та
роботу та придбання;
надання науково обґрунтованих рекомендацій щодо їх впровадження в
роботу та придбання;
5) діагностику та/або ідентифікацію хвороб тварин, лабораторні
5) діагностику та/або ідентифікацію хвороб тварин, лабораторні
дослідження (випробування) показників безпечності та окремих дослідження (випробування) показників безпечності та окремих
показників якості об’єктів санітарних заходів, побічних продуктів показників якості об’єктів санітарних заходів, побічних продуктів
тваринного походження, кормових добавок, преміксів, кормів, ґрунту, тваринного походження, кормових добавок, преміксів, кормів,
води питної та води для тварин, засобів захисту рослин, факторів репродуктивного, біологічного та біотехнологічного матеріалу,
середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на ґрунту, води питної та води для тварин, засобів захисту рослин, факторів
здоров’я населення, якості та незалежної експертизи товарів, якості середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на
насіння і садивного матеріалу, а також інші дослідження здоров’я населення, якості та незалежної експертизи товарів, якості
(випробування);
насіння і садивного матеріалу, а також інші дослідження
(випробування);
9) участь у міжлабораторних міжнародних та національних раундах
9) участь у міжлабораторних міжнародних та національних раундах
професійного тестування; організацію міжнародних випробувань для професійного тестування; організацію міжнародних випробувань для
філій Інституту, державних лабораторій Держпродспоживслужби та державних лабораторій Держпродспоживслужби та інших лабораторій
інших лабораторій будь-якої форми власності (у разі їх звернення);
будь-якої форми власності (у разі їх звернення);
10) проведення аналізу та оцінки ризиків щодо виникнення та
10) проведення аналізу та оцінки ризиків щодо виникнення та
поширення заразних хвороб тварин, безпечності та окремих показників поширення заразних хвороб тварин, безпечності та окремих показників
якості об’єктів санітарних заходів, побічних продуктів тваринного якості об’єктів санітарних заходів, побічних продуктів тваринного
походження, кормових добавок, преміксів, кормів, ґрунту, води питної походження, кормових добавок, преміксів, кормів, репродуктивного,
та води для тварин, засобів захисту рослин, факторів середовища біологічного та біотехнологічного матеріалу, ґрунту, води питної та
життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я води для тварин, засобів захисту рослин, факторів середовища
населення, якості та незалежної експертизи товарів, якості насіння і життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я
садивного матеріалу тощо, у тому числі при ввезенні на територію населення, якості та незалежної експертизи товарів, якості насіння і
України;
садивного матеріалу тощо, у тому числі при ввезенні на територію
України;
11) діяльність з придбання, ввезення, вивезення, перевезення,
11) діяльність з придбання, ввезення, вивезення, перевезення,
зберігання, відпуску та знищення наркотичних засобів, психотропних використання, зберігання, відпуску та знищення наркотичних засобів,
речовин та прекурсорів згідно із Законом України "Про наркотичні психотропних речовин та прекурсорів згідно із Законом України "Про
засоби, психотропні речовини і прекурсори";
наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори";
13) організацію та науковий супровід лабораторних робіт з
13) організацію та науковий супровід лабораторних робіт з
безпечності та окремих показників якості об’єктів санітарних заходів, безпечності та окремих показників якості об’єктів санітарних заходів,
побічних продуктів тваринного походження, кормових добавок, побічних продуктів тваринного походження, кормових добавок,
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преміксів, кормів, ґрунту, води питної та води для тварин, засобів
захисту рослин, факторів середовища життєдіяльності людини, що
мають шкідливий вплив на здоров’я населення, якості та незалежної
експертизи товарів, якості насіння і садивного матеріалу під час їх
виробництва та/або обігу, у тому числі при ввезенні на територію
України, вивезенні з території Україні та транзиті;
21) надання консультацій фізичним та юридичним особам з питань
діагностики хвороб тварин, безпечності та окремих показників якості
об’єктів санітарних заходів, побічних продуктів тваринного
походження, кормових добавок, преміксів, кормів, ґрунту, води питної
та води для тварин, засобів захисту рослин, факторів середовища
життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я
населення, якості та незалежної експертизи товарів, якості насіння і
садивного матеріалу та організації лабораторної роботи;
ІІ. Мета, права Інституту
1. Основною метою діяльності Інституту є:
1) проведення науково обґрунтованої лабораторної діагностики та/або
ідентифікації хвороб тварин, лабораторних досліджень (випробувань)
безпечності та окремих показників якості об’єктів санітарних заходів,
побічних продуктів тваринного походження, кормових добавок,
преміксів, кормів, ґрунту, води питної та води для тварин, засобів
захисту рослин, факторів середовища життєдіяльності людини, що
мають шкідливий вплив на здоров’я населення, якості та незалежної
експертизи товарів, якості насіння і садивного матеріалу, забезпечення
методичною підтримкою державних та інших уповноважених
лабораторій;
2. Відповідно до завдань Інститут має право:
4) розробляти структуру, штатні розписи і кошториси Інституту та
філій, які затверджуються Держпродспоживслужбою;
13) надавати пропозиції Держпродспоживслужбі щодо створення
філій Інституту;

преміксів,
кормів,
репродуктивного,
біологічного
та
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виробництва та/або обігу, у тому числі при ввезенні на територію
України, вивезенні з території Україні та транзиті;
21) надання консультацій фізичним та юридичним особам з питань
діагностики хвороб тварин, безпечності та окремих показників якості
об’єктів санітарних заходів, побічних продуктів тваринного
походження, кормових добавок, преміксів, кормів, репродуктивного,
біологічного та біотехнологічного матеріалу, ґрунту, води питної та
води для тварин, засобів захисту рослин, факторів середовища
життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я
населення, якості та незалежної експертизи товарів, якості насіння і
садивного матеріалу та організації лабораторної роботи;
ІІ. Мета, права Інституту
1. Основною метою діяльності Інституту є:
1) проведення науково обґрунтованої лабораторної діагностики та/або
ідентифікації хвороб тварин, лабораторних досліджень (випробувань)
безпечності та окремих показників якості об’єктів санітарних заходів,
побічних продуктів тваринного походження, кормових добавок,
преміксів,
кормів,
репродуктивного,
біологічного
та
біотехнологічного матеріалу, ґрунту, води питної та води для тварин,
засобів захисту рослин, факторів середовища життєдіяльності людини,
що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, якості та незалежної
експертизи товарів, якості насіння і садивного матеріалу, забезпечення
методичною підтримкою державних та інших уповноважених
лабораторій;
2. Відповідно до завдань Інститут має право:
4) розробляти структуру, штатні розписи і кошториси Інституту, які
затверджуються Держпродспоживслужбою;
Виключити.
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ІІІ. Органи управління
2. Директор Інституту призначається на посаду на умовах контракту
Головою Держпродспоживслужби на строк до п’яти років.
Директор Інституту може бути звільнений з посади Головою
Держпродспоживслужби з підстав, визначених законодавством про
працю, а також за порушення умов контракту та також у зв’язку з
прийняттям рішення про його відкликання зборами колективу Інституту
відповідно до вимог законодавства про працю.
Директор
Інституту
має
чотирьох
заступників,
які
призначаються на посаду директором Інституту за погодженням з
Головою Держпродспоживслужби. Директори філій, завідувачі
відділів та головний бухгалтер призначаються на посади і
звільняються з посад директором Інституту за погодженням з
Головою Держпродспоживслужби.
Положення
про регіональну державну лабораторію Державної служби України з
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів,
затверджене наказом Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 13 березня 2017 року № 120 та
зареєстроване в Міністерстві юстиції України
7 квітня 2017 року за № 467/30335
1. Регіональна державна лабораторія Державної служби України з
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі –
Лабораторія) відповідно до Законів України "Про ветеринарну
медицину", "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості
харчових продуктів" підпорядковується головному управлінню
Держпродспоживслужби в області (далі – Головне управління) та
належить до сфери управління Державної служби України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі –
Держпродспоживслужба).

ІІІ. Органи управління
2. Директор Інституту призначається на посаду на умовах контракту
Головою Держпродспоживслужби на строк до п’яти років.
Директор Інституту може бути звільнений з посади Головою
Держпродспоживслужби з підстав, визначених законодавством про
працю, а також за порушення умов контракту та також у зв’язку з
прийняттям рішення про його відкликання зборами колективу Інституту
відповідно до вимог законодавства про працю.
Директор Інституту має не більше чотирьох заступників, які
призначаються на посаду директором Інституту за погодженням з
Головою Держпродспоживслужби.

Положення
про регіональну державну лабораторію Державної служби України з
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів,
затверджене наказом Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 13 березня 2017 року № 120 та
зареєстроване в Міністерстві юстиції України
7 квітня 2017 року за № 467/30335
1. Регіональна державна лабораторія Державної служби України з
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі –
Лабораторія) є державною установою ветеринарної медицини, яка
створена відповідно до Законів України "Про ветеринарну медицину",
"Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових
продуктів",
підпорядковується
головному
управлінню
Держпродспоживслужби в області (далі – Головне управління) та
належить до сфери управління Державної служби України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі –
Держпродспоживслужба).
3. Лабораторія є державною установою для лабораторної діагностики
3. Лабораторія є державною установою для лабораторної діагностики
хвороб тварин та оцінки ветеринарно-санітарного стану харчових хвороб тварин та оцінки ветеринарно-санітарного стану харчових
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продуктів, побічних продуктів тваринного походження, кормових
добавок, преміксів, кормів, ґрунту, води питної та води для тварин, а
також проведення лабораторних досліджень (випробувань) показників
безпечності та якості об’єктів санітарних заходів, засобів захисту
рослин, факторів середовища життєдіяльності людини, що мають
шкідливий вплив на здоров’я населення, якості та незалежної
експертизи товарів, якості насіння і садивного матеріалу, а також інших
досліджень (випробувань) відповідно до галузі акредитації.
7. Основними завданнями Лабораторії є:
1) проведення лабораторних досліджень (випробувань) щодо
діагностики хвороб тварин, безпечності та окремих показників харчових
продуктів та інших об’єктів санітарних заходів, побічних продуктів
тваринного походження, кормових добавок, преміксів, кормів, ґрунту,
води питної та води для тварин, засобів захисту рослин, факторів
середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на
здоров’я населення, якості та незалежної експертизи товарів, якості
насіння і садивного матеріалу, а також інших досліджень (випробувань)
шляхом проведення повного комплексу досліджень;
8. До компетенції Лабораторії належать:
1)
організація
та
проведення
лабораторно-діагностичних
(вірусологічних,
бактеріологічних,
мікробіологічних,
хімікотоксикологічних,
патолого-анатомічних,
гістологічних,
паразитологічних, радіологічних) та інших досліджень з метою
діагностики хвороб тварин, визначення безпечності та окремих
показників харчових продуктів та інших об’єктів санітарних заходів,
побічних продуктів тваринного походження, кормових добавок,
преміксів, кормів, ґрунту, води питної та води для тварин, засобів
захисту рослин, факторів середовища життєдіяльності людини, що
мають шкідливий вплив на здоров’я населення, якості та незалежної
експертизи товарів, якості насіння і садивного матеріалу, а також інших
досліджень (випробувань) шляхом проведення повного комплексу
досліджень;

продуктів, побічних продуктів тваринного походження, кормових
добавок, преміксів, кормів, репродуктивного, біологічного та
біотехнологічного матеріалу, ґрунту, води питної та води для тварин, а
також проведення лабораторних досліджень (випробувань) показників
безпечності та якості об’єктів санітарних заходів, засобів захисту
рослин, факторів середовища життєдіяльності людини, що мають
шкідливий вплив на здоров’я населення, якості та незалежної
експертизи товарів, якості насіння і садивного матеріалу, а також інших
досліджень (випробувань) відповідно до галузі акредитації.
7. Основними завданнями Лабораторії є:
1) проведення лабораторних досліджень (випробувань) щодо
діагностики хвороб тварин, безпечності та окремих показників харчових
продуктів та інших об’єктів санітарних заходів, побічних продуктів
тваринного походження, кормових добавок, преміксів, кормів,
репродуктивного, біологічного та біотехнологічного матеріалу,
ґрунту, води питної та води для тварин, засобів захисту рослин, факторів
середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на
здоров’я населення, якості та незалежної експертизи товарів, якості
насіння і садивного матеріалу, а також інших досліджень (випробувань)
шляхом проведення повного комплексу досліджень;
8. До компетенції Лабораторії належать:
1)
організація
та
проведення
лабораторно-діагностичних
(вірусологічних,
бактеріологічних,
мікробіологічних,
хімікотоксикологічних,
патолого-анатомічних,
гістологічних,
паразитологічних, радіологічних) та інших досліджень з метою
діагностики хвороб тварин, визначення безпечності та окремих
показників харчових продуктів та інших об’єктів санітарних заходів,
побічних продуктів тваринного походження, кормових добавок,
преміксів,
кормів,
репродуктивного,
біологічного
та
біотехнологічного матеріалу, ґрунту, води питної та води для тварин,
засобів захисту рослин, факторів середовища життєдіяльності людини,
що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, якості та незалежної
експертизи товарів, якості насіння і садивного матеріалу, а також інших
досліджень (випробувань) шляхом проведення повного комплексу
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9. Лабораторія у межах компетенції має право:
2) вносити Головному управлінню та державним установам
пропозиції з питань поліпшення профілактики, діагностики та ліквідації
хвороб тварин, оцінки безпечності та окремих показників харчових
продуктів, кормів, кормових добавок, преміксів, ґрунту, води питної та
води для тварин, а також проведення лабораторних досліджень
(випробувань) показників безпечності та якості об’єктів санітарних
заходів, факторів середовища життєдіяльності людини, що мають
шкідливий вплив на здоров’я населення, якості та незалежної
експертизи товарів, якості насіння і садивного матеріалу, а також інших
досліджень;
6) здійснювати діяльність стосовно придбання, ввезення, вивезення,
перевезення, зберігання, відпуску та знищення наркотичних засобів,
психотропних речовин та прекурсорів згідно із Законом України "Про
наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори".
10. Лабораторію очолює директор (далі - директор Лабораторії), який
має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки, стаж роботи на
посаді лікаря ветеринарної медицини не менше п’яти років, досвід
роботи на керівних посадах не менше трьох років, а також пройшов
відповідну підготовку на курсах підвищення кваліфікації.
Директор Лабораторії призначається на посаду на умовах
контракту начальником Головного управління за погодженням з
Головою Держпродспоживслужби на строк не більше ніж три роки.
Директор Лабораторії може бути звільнений з посади Головою
Держпродспоживслужби з підстав, визначених законодавством про
працю, а також за порушення умов контракту.
Директор Лабораторії має двох заступників, які призначаються та
звільняються з посади директором Лабораторії. Заступники директора,
завідувачі відділів, головний бухгалтер призначаються на посади і
звільняються з посад директором Лабораторії за погодженням з
начальником Головного управління.

досліджень;
9. Лабораторія у межах компетенції має право:
2) вносити Головному управлінню та державним установам
пропозиції з питань поліпшення профілактики, діагностики та ліквідації
хвороб тварин, оцінки безпечності та окремих показників харчових
продуктів, кормів, кормових добавок, преміксів, репродуктивного,
біологічного та біотехнологічного матеріалу, ґрунту, води питної та
води для тварин, а також проведення лабораторних досліджень
(випробувань) показників безпечності та якості об’єктів санітарних
заходів, факторів середовища життєдіяльності людини, що мають
шкідливий вплив на здоров’я населення, якості та незалежної
експертизи товарів, якості насіння і садивного матеріалу, а також інших
досліджень;
6) здійснювати діяльність стосовно придбання, ввезення, вивезення,
перевезення, використання, зберігання,
відпуску та знищення
наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів згідно із
Законом України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і
прекурсори".
10. Лабораторію очолює директор (далі - директор Лабораторії), який
має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки, стаж роботи на
посаді лікаря ветеринарної медицини не менше п’яти років, досвід
роботи на керівних посадах не менше трьох років, а також пройшов
відповідну підготовку на курсах підвищення кваліфікації.
Директор Лабораторії призначається на посаду на умовах
контракту Головою Держпродспоживслужби
за поданням
начальника Головного управління та погодженням директора
Державного
науково-дослідного
інституту
з
лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи на строк не
більше ніж три роки. Директор Лабораторії може бути звільнений з
посади Головою Держпродспоживслужби з підстав, визначених
законодавством про працю, а також за порушення умов контракту.
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11. Директор Лабораторії:
11. Директор Лабораторії:
3) розробляє структуру, штатний розпис та кошторис
3) розробляє структуру Лабораторії, яка затверджується
Лабораторії, які затверджуються Головним управлінням;
начальником Головного управління, штатний розпис та кошторис
Лабораторії, які затверджуються розпорядником бюджетних
коштів;
16. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється згідно з вимогами
16. Лабораторії утримуються за рахунок джерел не заборонених
законодавства.
законодавством. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється
згідно з вимогами законодавства.
Положення
про міську, районну, міжрайонну державні лабораторії Державної
служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів, затверджене наказом Міністерства аграрної політики
та продовольства України від 13 березня 2017 року № 120
та зареєстроване в Міністерстві юстиції України
7 квітня 2017 року за № 468/30336
1. Міська, районна, міжрайонна державні лабораторії Державної
служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів (далі - Лабораторія) відповідно до Законів України "Про
ветеринарну медицину", "Про основні принципи та вимоги до
безпечності та якості харчових продуктів" підпорядковуються
головному управлінню Держпродспоживслужби в місті, районі (далі Головне управління) та належать до сфери управління Державної
служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів (далі - Держпродспоживслужба).
3. Лабораторії
є
державними
установами
у
структурі
Держпродспоживслужби в містах та районах для лабораторної
діагностики хвороб тварин та оцінки ветеринарно-санітарного стану
харчових продуктів, побічних продуктів тваринного походження,
кормових добавок, преміксів, кормів, ґрунту, води питної та води для
тварин, а також проведення лабораторних досліджень (випробувань)
показників безпечності та якості об’єктів санітарних заходів, засобів
захисту рослин, факторів середовища життєдіяльності людини, що

Положення
про міську, районну, міжрайонну державні лабораторії Державної
служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів, затверджене наказом Міністерства аграрної політики
та продовольства України від 13 березня 2017 року № 120
та зареєстроване в Міністерстві юстиції України
7 квітня 2017 року за № 468/30336
1. Міська, районна, міжрайонна державні лабораторії Державної
служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів (далі – Лабораторія) є державними установами
ветеринарної медицини, які створені відповідно до Законів України
"Про ветеринарну медицину", "Про основні принципи та вимоги до
безпечності та якості харчових продуктів" підпорядковуються
головному управлінню Держпродспоживслужби в області (далі Головне управління) та належать до сфери управління Державної
служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів (далі – Держпродспоживслужба).
3. Лабораторії
є
державними
установами
у
структурі
Держпродспоживслужби в містах та районах для лабораторної
діагностики хвороб тварин та оцінки ветеринарно-санітарного стану
харчових продуктів, побічних продуктів тваринного походження,
кормових добавок, преміксів, кормів, репродуктивного, біологічного
та біотехнологічного матеріалу, ґрунту, води питної та води для
тварин, а також проведення лабораторних досліджень (випробувань)
показників безпечності та якості об’єктів санітарних заходів, засобів
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мають шкідливий вплив на здоров’я населення, якості та незалежної
експертизи товарів, якості насіння і садивного матеріалу, а також інших
досліджень відповідно до галузі акредитації та/або технічної
компетенції.
8. Основними завданнями Лабораторій є:
1) проведення повного комплексу лабораторних досліджень
(випробувань) щодо діагностики хвороб тварин, безпечності та окремих
показників харчових продуктів та інших об’єктів санітарних заходів,
побічних продуктів тваринного походження, кормових добавок,
преміксів, кормів, ґрунту, води питної та води для тварин, факторів
середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на
здоров’я населення, якості та незалежної експертизи товарів, якості
насіння і садивного матеріалу, а також інших досліджень;
9. До компетенції Лабораторій належать:
1)
організація
та
проведення
лабораторно-діагностичних
(вірусологічних, бактеріологічних, гістологічних, мікробіологічних,
хіміко-токсикологічних,
патолого-анатомічних,
паразитологічних,
радіологічних) та інших досліджень з метою діагностики хвороб тварин,
визначення безпечності та окремих показників харчових продуктів та
інших об’єктів санітарних заходів, побічних продуктів тваринного
походження, кормових добавок, преміксів, кормів, ґрунту, води питної
та води для тварин, факторів середовища життєдіяльності людини, що
мають шкідливий вплив на здоров’я населення, якості та незалежної
експертизи товарів, якості насіння і садивного матеріалу, а також інших
досліджень відповідно до галузі акредитації та/або технічної
компетенції;
10. Лабораторії в межах своєї компетенції мають право:
5) здійснювати діяльність стосовно придбання, ввезення, вивезення,
перевезення, зберігання, відпуску та знищення наркотичних засобів,
психотропних речовин та прекурсорів згідно із Законом України "Про
наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори".

захисту рослин, факторів середовища життєдіяльності людини, що
мають шкідливий вплив на здоров’я населення, якості та незалежної
експертизи товарів, якості насіння і садивного матеріалу, а також інших
досліджень відповідно до галузі акредитації та/або технічної
компетенції.
8. Основними завданнями Лабораторій є:
1) проведення повного комплексу лабораторних досліджень
(випробувань) щодо діагностики хвороб тварин, безпечності та окремих
показників харчових продуктів та інших об’єктів санітарних заходів,
побічних продуктів тваринного походження, кормових добавок,
преміксів,
кормів,
репродуктивного,
біологічного
та
біотехнологічного матеріалу, ґрунту, води питної та води для тварин,
факторів середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий
вплив на здоров’я населення, якості та незалежної експертизи товарів,
якості насіння і садивного матеріалу, а також інших досліджень;
9. До компетенції Лабораторій належать:
1)
організація
та
проведення
лабораторно-діагностичних
(вірусологічних, бактеріологічних, гістологічних, мікробіологічних,
хіміко-токсикологічних,
патолого-анатомічних,
паразитологічних,
радіологічних) та інших досліджень з метою діагностики хвороб тварин,
визначення безпечності та окремих показників харчових продуктів та
інших об’єктів санітарних заходів, побічних продуктів тваринного
походження, кормових добавок, преміксів, кормів, репродуктивного,
біологічного та біотехнологічного матеріалу, ґрунту, води питної та
води для тварин, факторів середовища життєдіяльності людини, що
мають шкідливий вплив на здоров’я населення, якості та незалежної
експертизи товарів, якості насіння і садивного матеріалу, а також інших
досліджень відповідно до галузі акредитації та/або технічної
компетенції;
10. Лабораторії в межах своєї компетенції мають право:
5) здійснювати діяльність стосовно придбання, ввезення, вивезення,
перевезення, використання, зберігання, відпуску та знищення
наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів згідно із
Законом України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і
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прекурсори".
12. Директор:
12. Директор:
3) розробляє структуру, штатний розпис та кошторис
3) розробляє структуру Лабораторій, яка затверджується
Лабораторії, які затверджуються Головним управлінням;
начальником Головного управління, штатний розпис та кошторис
Лабораторії, які затверджуються розпорядником бюджетних
коштів;
15. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється згідно з вимогами
15. Лабораторії утримуються за рахунок джерел, не заборонених
законодавства.
законодавством. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється
згідно з вимогами законодавства.
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 13 березня 2017 року № 127 "Про затвердження положень про
від 13 березня 2017 року № 127 "Про затвердження положень про
державні лікарні ветеринарної медицини", зареєстрований в
державні лікарні ветеринарної медицини", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 7 квітня 2017 року за № 469/30337
Міністерстві юстиції України 7 квітня 2017 року за № 469/30337
Положення
Положення
про районну, міську державні лікарні ветеринарної медицини,
про районну, міську державні лікарні ветеринарної медицини,
затверджене наказом Міністерства аграрної політики та
затверджене наказом Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 13 березня 2017 року № 127
продовольства України від 13 березня 2017 року № 127
та зареєстроване в Міністерстві юстиції України
та зареєстроване в Міністерстві юстиції України
7 квітня 2017 року за № 469/30337
7 квітня 2017 року за № 469/30337
7. Начальник Лікарні:
7. Начальник Лікарні:
4) розробляє структуру, штатний розпис та кошторис Лікарні, які
4) розробляє
структуру
Лікарні,
яке
затверджуються
затверджуються Головним управлінням;
начальником Головного управління, штатний розпис та кошторис
Лікарні, які затверджуються розпорядником бюджетних коштів;
9. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється згідно з вимогами
9. Лікарня утримується за рахунок джерел, не заборонених
законодавства.
законодавством. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється
згідно з вимогами законодавства.
Положення
про обласну державну лікарню ветеринарної медицини,
затверджене наказом Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 13 березня 2017 року № 127
та зареєстроване в Міністерстві юстиції України

Положення
про обласну державну лікарню ветеринарної медицини,
затверджене наказом Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 13 березня 2017 року № 127
та зареєстроване в Міністерстві юстиції України

11
7 квітня 2017 року за № 470/30338
7 квітня 2017 року за № 470/30338
6. Начальник Лікарні:
6. Начальник Лікарні:
3) розробляє структуру, штатний розпис та кошторис Лікарні, які
3) розробляє структуру Лікарні, яка затверджується начальником
затверджуються Головним управлінням;
Головного управління, штатний розпис та кошторис Лікарні, які
затверджуються розпорядником бюджетних коштів;
8. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється згідно з вимогами
8. Лікарня утримується за рахунок джерел, не заборонених
законодавства.
законодавством. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється
згідно з вимогами законодавства.

Заступник директора Департаменту –
начальник відділу Департаменту тваринництва
"___" ____________ 2017 р.

Олена АЛЬШАНОВА

