ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення
господарської діяльності у сферах безпечності та окремих показників
якості харчових продуктів, ветеринарної медицини, та порядку
визначення періодичності здійснення планових заходів державного
контролю потужностей»
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської
діяльності у сферах безпечності та окремих показників якості харчових
продуктів, ветеринарної медицини, та порядку визначення періодичності
здійснення планових заходів державного контролю потужностей»
розроблено на виконання вимог пункту 5 частини першої статті 5 Закону
України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про
харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження,
здоров’я та благополуччя тварин» спрямований на запровадження нових
критеріїв, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності у сферах безпечності та окремих показників якості
харчових продуктів, ветеринарної медицини.
Метою проекту постанови є визначення основних принципів
здійснення державного нагляду (контролю) за виконанням операторами
ринку законодавства України про безпечність та якість харчових продуктів,
кормів, здоров’я та благополуччя тварин.
Прийняття проекту постанови дозволить оператору ринку та
представникам територіальних органів Держпродспоживслужби приймати
прозорі та узгоджені рішення щодо частоти перевірок, що повинні
здійснюватись відносно суб’єкта господарювання в залежності від категорії
ризику, в якій він знаходиться.
Одним із основних принципів здійснення державного нагляду
(контролю) за виконанням операторами ринку законодавства України про
безпечність та якість харчових продуктів, кормів, здоров’я та благополуччя
тварин є те, що оператори ринку, які становлять більш високий ризик,
перевіряються у першу чергу. Зазначені положення спонукають суб’єктів
господарювання до покращення умов виробництва та обігу товарів. При
цьому суб’єкт господарювання володіє питанням - які саме зміни потрібно
зробити для переходу із нижчої категорії до більш високої.
2. Мета і шляхи її досягнення
Проектом постанови пропонується встановити процедуру визначення
Держпродспоживслужбою (далі-компетентний орган) частоти перевірок
(аудитів, інспекцій) з використанням критеріїв оцінки ризику.
Прийняття проекту постанови продиктовано необхідністю спрощення
діяльності суб’єктів господарювання, дерегуляції підприємницької
діяльності, гармонізації законодавства України із законодавством
Європейського Союзу у частині використання критеріїв оцінки ризику.
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Проект постанови є регуляторним актом, який сприятиме
позитивному впливу на ринкове середовище, забезпеченню прав та
інтересів суб’єктів господарювання, а також відповідатиме принципам
державної регуляторної політики.
Положення в частині ризико-орієнтовного підходу до перевірок
операторів ринку не суперечать статті 3 Регламенту Європейського
Парламенту та Ради 882/2004 від 29 квітня 2004 року про офіційні заходи
контролю, які застосовуються для забезпечення підтвердження відповідності
з кормовим та харчовим законодавством, правилами здоров'я та захисту
тварин (Оffiсіаl Journal L 191, 28.5.2004, р. 1), відповідно до якої державичлени ЄС повинні забезпечити, щоб офіційні заходи контролю
виконувалися регулярно на основі ризику та з прийнятною частотою,
враховуючи визначені ризики, пов'язані з тваринами, кормами або
продуктами харчування, або з видами бізнесу, пов'язаними з кормами та
продуктами харчування, використанням кормів або продуктів харчування
або будь-якого процесу, матеріалу, речовини, діяльності або
функціонування, що можуть впливати на безпеку кормів або продуктів
харчування, на здоров'я або захист тварин.
3. Правові аспекти
У даній сфері правового регулювання діють:
Конституція України;
Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та
якості харчових продуктів";
Закон України «Про державний контроль за дотриманням
законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного
походження, здоров’я та благополуччя тварин»;
4. Фінансово – економічне обґрунтування
Реалізація проекту постанови не потребує додаткових фінансових
витрат з Державного бюджету України.
5. Позиція заінтересованих органів
Проект постанови потребує погодження з Міністерством
економічного розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів, Державною
регуляторною службою України, Державною службою з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів та проведення правової
експертизи Міністерством юстиції України.
6. Регіональний аспект
Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративнотериторіальних одиниць.
61. Запобігання дискримінації
У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки
дискримінації. Проект акта не потребує проведення громадської
антидискримінаційної експертизи.
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7. Запобігання корупції
У проекті постанови відсутні правила та процедури, які можуть
містити ризики вчинення корупційних правопорушень.
8. Громадське обговорення
Проект постанови не потребує проведення консультацій з
громадськістю.
Разом з цим, проект розміщений на сайті Держпродспоживслужби
(http://consumer.gov.ua/ContentPages/Regulyatorna_Politika).
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 є регуляторним актом, який сприятиме
позитивному впливу на ринкове середовище, забезпеченню прав та
інтересів суб’єктів господарювання.
101 . Вплив реалізації проекту наказу на ринок праці
Проект постанови не впливає на ринок праці.
11. Прогноз результатів
Прийняття
постанови
дозволить
територіальним
органам
Держпродспоживслужби визначати частоту проведення планових заходів
державного нагляду (контролю) у сферах безпечності та окремих
показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини, та порядку
визначення періодичності здійснення планових заходів державного
контролю потужностей, на основі керівництва та практик щодо здійснення
державного контролю, що застосовуються у державах Європейського
Союзу.
Перший заступник Міністра
" _____ " __________ 2017 р.
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