ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення
зміни до пункту 16 переліку органів ліцензування”
1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення зміни до
пункту 16 переліку органів ліцензування” (далі - проект постанови)
підготовлений на виконання пункту 33 частини першої статті 7 Закону
України “Про ліцензування видів господарської діяльності” (далі – Закон про
ліцензування). Відповідно до Закону про ліцензування державна політика у
сфері ліцензування ґрунтується на принципі єдиної державної системи
ліцензування, що реалізується, зокрема, шляхом визначення Кабінетом
Міністрів України органів ліцензування та видів господарської діяльності
згідно із статтею 7 Закону, на які відповідний орган ліцензування видає
ліцензії.
Законом України “Про державний контроль за дотриманням
законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного
походження, здоров’я та благополуччя тварин” внесено зміни до Закон про
ліцензування, зокрема, в сфері ветеринарної медицини передбачено
ліцензування господарської діяльності з виробництва ветеринарних
препаратів. Відповідно до положення про Державну службу України з
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 року
№ 667, у повноваженнях Держпродспоживслужби передбачено проведення
ліцензування господарської діяльності в сфері ветеринарної медицини.
Постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609
органом ліцензування визначено Держпродспоживслужбу. Наразі даною
постановою передбачено ліцензування господарської діяльності з
ветеринарної практики, тому постанова потребує внесення змін щодо
приведення їх у відповідність з вимогами вказаного Закону про
ліцензування.
Для налагодження ефективної роботи Держпродспоживслужби та
можливості здійснення безперервного ліцензування господарської
діяльності з виробництва ветеринарних препаратів розроблений даний
проект постанови.
2. Мета і шляхи її досягнення
Проект постанови розроблено з метою здійснення процедури
ліцензування провадження господарської діяльності з виробництва
ветеринарних препаратів та забезпечення безперервності виконання функцій
Держпродспоживслужби як органу ліцензування.
Проектом постанови пропонується доповнити графу “Вид господарської
діяльності” пункту 16 переліку органів ліцензування, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року № 609,
абзацом такого змісту “виробництво ветеринарних препаратів”.
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3. Правові аспекти
До нормативно-правових актів, які регулюють діяльність у
запропонованій проектом постанови сфері, належать:
Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності”;
постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року № 609 “Про
затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили
чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”;
постанова Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 року № 667
“Про затвердження Положення про Державну службу України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів”.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація постанови не потребує додаткових матеріальних та інших
витрат.
5. Позиція заінтересованих органів
Проект постанови потребує погодження з Мінагрополітики України,
Мінфіном, Мінекономіки, Державною регуляторною службою України та
Мін’юстом.
6. Регіональний аспект
Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративнотериторіальних одиниць.
61. Запобігання дискримінації
У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки
дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза проекту акта не
проводилася.
7. Запобігання корупції
Проект постанови не містить правил і процедур, які можуть містити
ризики вчинення корупційних правопорушень.
Проект постанови не потребує проведення громадської антикорупційної
експертизи.
8. Громадське обговорення
З метою отримання зауважень та пропозицій громадськості проект
постанови розміщено на офіційному веб-сайті Державної служби України з
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
www.consumer.gov.ua.
9. Позиція соціальних партнерів
Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.
10. Оцінка регуляторного впливу
Прийняття зазначеного проекту постанови впорядкує систему державного
регулювання процедури здійснення ліцензування Держпродспоживслужбою
та забезпечить здійснення покладених на неї функцій і повноважень.
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101. Вплив реалізації акта на ринок праці
Реалізація проекту акта не вплине на ринок праці.
11. Прогноз результатів
Реалізація постанови забезпечить безперервність виконання функцій
Держпродспоживслужби, як органу ліцензування в сфері ветеринарної
медицини.
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