ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства
України «Про затвердження Порядку ведення реєстру потужностей
(об’єктів) з оброблення, переробки та місць видалення побічних продуктів
тваринного походження»
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект наказу «Про затвердження Порядку ведення реєстру потужностей
(об’єктів) з оброблення, переробки та місць видалення побічних продуктів
тваринного походження» (далі – проект наказу) розроблено відповідно до
пункту 4 частини першої статті 6 Закону України «Про побічні продукти
тваринного походження, не призначені для споживання людиною».
Необхідністю прийняття проекту наказу є забезпечення контролю за
поводженням з побічними продуктами тваринного походження, що обумовлено
необхідністю стабілізації та підтримання стабільної епізоотичної ситуації щодо
основних особливо небезпечних хвороб тварин та людей.
Провадження державного регулювання обумовлене вступом України до
світової організації торгівлі та підписання «Угоди про асоціацію між Україною,
з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони». Без даного
врегулювання фактично обмежується експортні можливості України стосовно
м’яса великої та дрібної рогатої худоби.
2. Мета і шляхи її досягнення
Метою розробки проекту наказу є забезпечення контролю за
потужностями (об’єктами) з оброблення, переробки та місцями видалення
побічних продуктів тваринного походження, що сприятиме поліпшенню та
підтриманню епізоотичного благополуччя України щодо поводження з
побічними продуктами тваринного походження, особливо щодо трансмісивних
енцефолопатій тварин, та розвитку експортного потенціалу України стосовно
живих тварин та продуктів отриманих від них, відповідно до Санітарного
кодексу наземних тварин Міжнародного епізоотичного бюро.
3. Правові аспекти
У даній сфері правового регулювання діють:
Закон України «Про побічні продукти тваринного походження, не
призначені для споживання людиною», Закон України «Про ветеринарну
медицину».
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з
державного бюджету.
5. Позиція заінтересованих органів
Проект наказу потребує погодження з Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України, Міністерством екології та природних ресурсів
України, Державною службою України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів, Державною регуляторною службою України
та потребує державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
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6. Регіональний аспект
Проект наказу не стосується розвитку адміністративно-територіальних
одиниць.
61. Запобігання дискримінації
У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.
7. Запобігання корупції
У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити
ризики вчинення корупційних правопорушень.
8. Громадське обговорення
Здійснюється шляхом оприлюднення та розміщення проекту акта на
офіційному веб-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) відповідно
до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» для отримання пропозицій та зауважень від суб’єктів
господарювання та громадян.
9. Позиція соціальних партнерів
Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.
10. Оцінка регуляторного впливу
Проект наказує регуляторним актом та відповідає принципам державної
регуляторної політики.
101. Вплив реалізації акта на ринок праці
Проект наказу не має впливу на ринок праці.
11. Прогноз результатів
Прийняття наказу забезпечить контроль за потужностями (об’єктами) з
оброблення, переробки та місцями видалення побічних продуктів тваринного
походження, що сприятиме поліпшенню та підтриманню епізоотичного
благополуччя України щодо поводження з побічними продуктами тваринного
походження, особливо трансмісивних енцефолопатій тварин, та розвитку
експортного потенціалу України стосовно живих тварин та продуктів
отриманих від них, відповідно до Санітарного кодексу наземних тварин
Міжнародного епізоотичного бюро.
Перший заступник Міністра
аграрної політики та
продовольства України
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