ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
“Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 4 листопада 2009 р. № 1167”
1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня
2014 року “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”
№ 442 утворено Державну службу України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів шляхом перетворення Державної
ветеринарної та фітосанітарної служби, приєднавши до неї Державну
інспекцію з питань захисту прав споживачів, Державну санітарноепідеміологічну службу та поклавши на Держпродспоживслужбу функції з
реалізації державної політики, які виконували органи, що припинилися.
У Положенні про Державну службу України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 667, (далі-Положення)
визначено, що Держпродспоживслужба є центральним органом виконавчої
влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра аграрної політики та продовольства України та який
реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, безпечності та
окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин,
ідентифікації та реєстрації тварин, санітарного законодавства, реєстрації
сільськогосподарських машин, підготовки механізаторських кадрів, видачі
посвідчень тракториста-машиніста, метрологічного нагляду, ринкового
нагляду, державного нагляду у сфері охорони прав на сорти рослин,
державного контролю за додержанням законодавства про захист прав
споживачів і рекламу в цій сфері, у зв’язку з чим виникає необхідність
внесення змін до нормативно-правових актів редакційного характеру.
18 травня 2017 р. прийнято Закон України “Про державний контроль,
що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про
безпечність та якість харчових продуктів і кормів, здоров'я та благополуччя
тварин” № 2042 (далі-Закон України), який набирає чинності з 04 квітня
2018 року.
Відповідно до частини 3 статті 63 Закону України порядок формування
розміру плати за здійснення державного контролю, що фінансується
операторами ринку, затверджується Кабінетом Міністрів України.
Реалізація завдань Держпродспоживслужби, визначених Положенням
здійснюється правовими та економічними механізмами впливу на
підконтрольну сферу суспільних відносин та спрямована на унеможливлення
загрози продовольчої, епідеміологічної та фітосанітарної безпеки.
Водночас у зв`язку з тим, що індекс інфляції змінюється, щороку
необхідно проводити індексацію вартості послуг. Для
забезпечення
безперервності роботи служби і ефективного виконання всіх функцій в
проекті постанови вартість послуг встановлюється відповідно до кількості
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прожиткових мінімумів на одну працюючу особу, щоб тарифи на платні
послуги не індексувати щорічно.
На підставі аналізу відносин щодо механізму формування послуг, які
надаються головними управліннями Держпродспоживслужби в областях та
м. Києві і бюджетних установ, що входять до сфери управління Державної
служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, з
метою розширення сфери правового регулювання та приведення Порядку
формування тарифів на послуги у сферах якості харчових продуктів, здоров'я
та благополуччя тварин, карантину та захисту рослин до вимог діючого
законодавства, забезпечення виконання функцій, покладених на
Держпродспоживслужбу, розроблено проект постанови Кабінету Міністрів
України про внесення змін до Порядку формування тарифів на послуги, що
надаються державними установами ветеринарної медицини, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2009 р. № 1167,
(далі - проект постанови).
2. Мета і шляхи її досягнення
Метою вказаного проекту постанови є приведення Порядку
формування тарифів на послуги, що надаються державними установами
Держпродспоживслужби відповідно до вимог законів України “Про
державний контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності
законодавству про безпечність та якість харчових продуктів і кормів,
здоров'я та благополуччя тварин”, “Про ветеринарну медицину”, постанови
Кабінету Міністрів України “Про оптимізацію системи центральних органів
виконавчої влади” та Положення.
Реалізація постанови дозволить забезпечити розширення сфери
правового регулювання механізму формування тарифів на послуги, що
надаються Держпродспоживслужбою у сфері карантину, захисту рослин,
безпечності та якості харчових продуктів, відповідно до вимог чинного
законодавства.
3. Правові аспекти
У даній сфері правового регулювання діють:
Закон України “Про державний контроль, що здійснюється з метою
перевірки відповідності законодавству про безпечність та якість харчових
продуктів і кормів, здоров'я та благополуччя тварин”;
Закон України “Про ветеринарну медицину”;
постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1348
“Деякі питання надання послуг Державною службою з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що
належать до сфери її управління”;
постанова Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 667
“Про затвердження Положення про Державну службу України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів”;
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постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442
“Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”;
постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2009 р. № 1167
“Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги, що надаються
державними установами ветеринарної медицини”.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Проект постанови не потребує витрат з державного та місцевих
бюджетів.
5. Позиція заінтересованих органів
Проект постанови потребує погодження Державною регуляторною
службою України, Міністерством фінансів України, Міністерством
економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством юстиції України.
6. Регіональний аспект
Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративнотериторіальних одиниць.
61. Запобігання дискримінації
Проект постанови не містить ознак дискримінації.
7. Запобігання корупції
У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити
ризики вчинення корупційних правопорушень.
8. Громадське обговорення
Проект постанови оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Державної
служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав
споживачів (www.consumer.gov.ua, розділ – Діяльність, підрозділ –
Обговорення проектів документів). та Міністерства аграрної політики та
продовольства України (www.minagro.gov.ua) з метою отримання зауважень і
пропозицій громадськості.
81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради з питань
розвитку науки і технологій
Проект розпорядження не стосується сфери наукової та науковотехнічної діяльності.
9. Позиція соціальних партнерів
Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.
10. Оцінка регуляторного впливу
Проект постанови не є актом регуляторного впливу.
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101. Вплив реалізації акта на ринок праці
Відсутній вплив реалізації акта на ринок праці.
11. Прогноз результатів
Прийняття проекту постанови забезпечить приведення Порядку
формування тарифів на послуги, які надаються головними управліннями
Держпродспоживслужби в областях та м. Києві і бюджетними установами,
що належать до сфери управління Державної служби з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів, до вимог діючого законодавства
та до економічно обґрунтованих реалій, що, у свою чергу, сприятиме
збільшенню дохідної частини Державного бюджету України, що визначає
характер розвитку вітчизняної економіки.
Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових
продуктів та захисту прав споживачів
“____” _____________ 2018 року

Володимир Лапа

