ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Плану дій за надзвичайних обставин,
пов’язаних із харчовими продуктами та кормами"
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Плану
дій за надзвичайних обставин, пов’язаних із харчовими продуктами та
кормами" (далі – проект постанови) розроблено на виконання частини
першої статті 27 Закону України "Про державний контроль за дотриманням
законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного
походження, здоров’я та благополуччя тварин" та доручення Кабінету
Міністрів України від 10 серпня 2017 року № 26167/1/1-17.
2. Мета і шляхи її досягнення
Метою розробки проект постанови є встановлення процедури та
визначення заходів, що підлягають невідкладному здійсненню у разі, якщо
харчовий продукт та/або корми, безпосередньо або через довкілля,
становлять загрозу для здоров’я та/або життя людини та/або тварини і такій
загрозі неможливо запобігти або яку не можна усунути або зменшити до
прийнятного рівня шляхом здійснення звичайних обставин.
Заходи із надзвичайних обставин, пов’язаних із харчовими продуктами
та кормами, здійснюються шляхом відкликання та/або вилучення харчових
продуктів та/або кормів.
3. Правові аспекти
У цій сфері правового регулювання діють Конституція України, Закони
України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про
харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я
та благополуччя тварин", "Про основні принципи та вимоги до безпечності та
якості харчових продуктів" та "Про ветеринарну медицину".
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проект постанови не потребує додаткових фінансових витрат
з Державного бюджету України.
5. Позиція заінтересованих органів
Проект постанови потребує погодження Міністерством фінансів
України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України,
Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством юстиції України,
Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів, Державною регуляторною службою України.
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6. Регіональний аспект
Проект постанови не стосується питань розвитку адміністративнотериторіальних одиниць.
61. Запобігання дискримінації
У проекті постанови відсутні
дискримінації.

положення,

які

містять

ознаки

7. Запобігання корупції
У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити
ризики вчинення корупційних правопорушень.
8. Громадське обговорення
З метою громадського обговорення проект постанови оприлюднений на
офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України
(www.minagro.gov.ua) та Державної служби України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів (www.consumer.gov.ua).
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, який справлятиме
позитивний вплив на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів
суб’єктів господарювання, громадян та держави, а також відповідатиме
принципам державної регуляторної політики.
101. Вплив реалізації акта на ринок праці
Реалізація проекту постанови не матиме впливу на ринок праці.
11. Прогноз результатів
Прийняття постанови дозволить:
вдосконалити систему державного контролю в сфері безпечності
харчових продуктів та кормів з урахуванням вимог Європейського Союзу;
визначити процедури та визначення заходів, що підлягають
невідкладному здійсненню у разі, якщо харчовий продукт або корми,
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запровадити чітки заходи щодо відкликання та/або вилучення харчових
продуктів та/або кормів;
урегулювати відносини між органами виконавчої влади, операторами
ринку харчових продуктів та споживачами харчових продуктів та/або кормів;
здійснити формування конкурентного середовища у сфері безпечності
харчових продуктів та/або кормів.

Перший заступник Міністра
аграрної політики
та продовольства України
"___" ___________ 2018 р.

Максим МАРТИНЮК

