ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
"Про внесення змін до деяких наказів Міністерства аграрної політики та
продовольства України"
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Постановами Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442
"Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" та
від 02 вересня 2015 року № 667 "Про затвердження Положення про Державну
службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів"
визначено
основні
функції
та
завдання
Держпродспоживслужби.
З метою удосконалення роботи та забезпечення ефективного управління і
виконання покладених на Держпродспоживслужбу функцій існує необхідність у
внесенні змін до деяких нормативно-правових актів, що регулюють діяльність
державних установ.
2. Мета і шляхи її досягнення
Метою проекту наказу є внесення змін до Положення про Державний
науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної
експертизи; положень про державні лабораторії ветеринарної медицини
Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів; положень про державні лікарні ветеринарної медицини.
3. Правові аспекти
У даній сфері правового регулювання діють:
Закон України "Про ветеринарну медицину";
Закон України "Про центральні органи виконавчої влади";
Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань";
постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442
"Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади";
постанова Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 року № 667
"Про затвердження Положення про Державну службу України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів";
наказ Мінагрополітики 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 07 квітня 2017 року за № 466/30334;
наказ Мінагрополітики України від 13 березня 2017 року № 127
"Про затвердження положень про державні лікарні ветеринарної медицини",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 квітня 2017 року за
№ 469/30337.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
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Реалізація проекту наказу не потребує додаткового виділення коштів з
державного та місцевих бюджетів.
5. Позиція заінтересованих органів
Проект наказу потребує погодження Міністерством фінансів України,
Державною регуляторною службою України та підлягає державній реєстрації в
Міністерстві юстиції України.
6. Регіональний аспект
Проект наказу не стосується
територіальних одиниць.

питань

розвитку

адміністративно-

6¹. Запобігання дискримінації
Проект наказу не містить норм, які містять ознаки дискримінації.
7. Запобігання корупції
У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики
вчинення корупційних дій.
8. Громадське обговорення
Проект наказу, з метою одержання зауважень і пропозицій громадськості,
розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики www.minagro.gov.ua. та
Держпродспоживслужби http://www.consumer.gov.ua..
Пропозицій та зауважень від громадськості не надходило.
81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань
розвитку науки і технологій
Проект наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.
9. Позиція соціальних партнерів
Проект наказу не стосується питань соціально-трудової сфери.
10. Оцінка регуляторного впливу
Проект наказу не є регуляторним актом.
10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці
Реалізація проекту наказу не матиме впливу на ринок праці.
11. Прогноз результатів
Прийняття акта забезпечить найбільш ефективне управління і виконання
покладених на Держпродспоживслужбу функцій та повноважень у визначених
Кабінетом Міністрів України сферах компетенції.
Перший заступник Міністра
аграрної політики та
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продовольства України
"____" ___________ 2017 р.

Максим МАРТИНЮК

