ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства
України "Про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації великої
рогатої худоби та Порядку оформлення і видачі паспорта великої рогатої
худоби"
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Нормативно-правове регулювання ідентифікації та реєстрації великої
рогатої худоби, порядок оформлення і видачі паспорта великої рогатої
худоби здійснюється відповідно до наказу Міністерства аграрної політики
України від 17 вересня 2003 року № 342 "Про запровадження ідентифікації і
реєстрації великої рогатої худоби", зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 09 жовтня 2003 року за № 909/8230;
Вищезазначені нормативно-правові акти не регулюють повною мірою
процес ідентифікації та реєстрації тварин та не цілком відповідають нормам
Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" щодо строків
подання, внесення даних до Єдиного державного реєстру тварин (далі –
Реєстр тварин), оформлення ідентифікаційних документів та нормам
законодавства Європейського Союзу в частині встановлення вимог до бирок
для ідентифікації тварин, нанесеного на бирки маркування та матеріалу, з
якого вони виготовлені.
Крім того, за час функціонування системи ідентифікації та реєстрації
тварин виникла потреба в оптимізації процесів ідентифікації та реєстрації.
Зокрема, деякі документи, задіяні відповідно до чинних нормативноправових актів, втратили свою актуальність, і, відповідно, з’явилась
можливість спростити для власників тварин документообіг при проведенні
ідентифікації та реєстрації тварин, а також виникла необхідність передбачити
як альтернативу паперовій формі документообігу можливість електронної
форми у Реєстрі тварин.
Визначені проблеми не можуть бути розв’язані за допомогою
ринкових механізмів і потребують державного регулювання, оскільки у
даному випадку стає реальною загроза невиконання вимог актів вищої
юридичної сили.
З метою вирішення визначених проблем розроблено проект наказу
"Про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої
худоби та Порядку оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби"
(далі – проект наказу), яким пропонується затвердити нові порядки з
ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби та оформлення і видачі
паспорта великої рогатої худоби, що дасть можливість вирішити вказані
проблеми та забезпечити ефективне державне регулювання в сучасних
ринкових умовах.
2. Мета і шляхи її досягнення
Метою прийняття проекту наказу є приведення у відповідність
нормативно-правових актів, що встановлюють порядок проведення
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ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби, оформлення і видачу
паспорту великої рогатої худоби, до норм Закону України "Про
ідентифікацію та реєстрацію тварин" та законодавства Європейського Союзу
щодо строків подання, внесення даних до Реєстру тварин, оформлення
ідентифікаційних документів.
Прийняття проекту наказу забезпечить розв’язання визначених
проблем, відповідатиме вимогам законодавства України та принципам
державної регуляторної політики.
3. Правові аспекти
Проект наказу розроблено відповідно до статті 8 Закону України "Про
ідентифікацію та реєстрацію тварин", підпункту 25 пункту 4 Положення про
Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119
та пункту 53 Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та
фітосанітарні заходи) Розділу IV "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею"
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони, схваленої розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 228-р.
Нормативно-правове регулювання ідентифікації та реєстрації великої
рогатої худоби здійснюється:
Законом України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин";
наказом Міністерства аграрної політики України від 17 вересня 2003 р.
№ 342 "Про запровадження ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби"
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2003 року за
№ 909/8230;
наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 25 вересня 2012 р. № 578 "Про затвердження положення про Єдиний
державний реєстр тварин", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
10 жовтня 2012 року за № 1713/22025.
Реалізація акта не потребує внесення змін до інших чинних чи
розроблення нових нормативно-правових актів.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту наказу не потребує додаткових витрат з державного
бюджету України.
5. Позиція заінтересованих органів
Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною
службою України та підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції
України.
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6. Регіональний аспект
Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративнотериторіальних одиниць.
6¹. Запобігання дискримінації
У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.
7. Запобігання корупції
У проекті нормативно-правового акта відсутні правила і процедури, які
можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.
8. Громадське обговорення
Для проведення громадських обговорень проект наказу розміщено на
офіційних веб-сайтах Міністерства аграрної політики та продовольства
України і Держпродспоживслужби. Всі пропозиції та зауваження
громадськості розглядаються відповідно до законодавства України.
9. Позиція соціальних партнерів
Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.
10. Оцінка регуляторного впливу
Розробка та прийняття нових порядків з ідентифікації і реєстрації
великої рогатої худоби та оформлення і видачі паспорта великої рогатої
худоби потребує державного регулювання шляхом прийняття регуляторного
акта відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності".
Таким чином, прийняття проекту наказу визначить порядок та єдині
строки подання, внесення даних до Реєстру тварин, оформлення
ідентифікаційних документів.
Прийняття даного проекту наказу приведе до вдосконалення порядків
ідентифікації та реєстрації тварин та забезпечить контроль за дотриманням
строків подання, внесення даних до Реєстру тварин, оформлення
ідентифікаційних документів.
Під дію регулювання підпадають всі юридичні та фізичні особи на
території держави.
10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці
Реалізація акта не вплине на ринок праці.
11. Прогноз результатів
У результаті прийняття проекту наказу очікуються можливості:
швидкого і точного простежування господарства походження та всіх
господарств перебування тварини, від якої отримано тваринницьку
продукцію;
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посилення контролю за ветеринарно-санітарним станом, якістю і
походженням продукції тваринництва;
оптимізації запровадження планів ветеринарної медицини та
ветеринарно-санітарних заходів щодо попередження (профілактики),
лікування та ліквідації інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб;
забезпечення єдиних принципів ідентифікації тварин, їх державного
обліку та реєстрації;
забезпечення державних органів і власників/утримувачів тварин
інформацією про тварин;
контролю за цільовим використанням бюджетних коштів,
передбачених для виконання державних програм підтримки виробників
тваринницької продукції;
інтегрування до загальноєвропейського ринку тваринницької
продукції.
Перший заступник
Міністра аграрної політики та
продовольства України

Максим МАРТИНЮК

