ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від

2018 р.

№

Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 4 листопада 2009 р. № 1167
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 4 листопада
2009 р. № 1167 “Про затвердження Порядку формування тарифів на
ветеринарні послуги, що надаються державними установами ветеринарної
медицини” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 86, ст. 2904; 2011 р., № 4,
ст.215) зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від
2018 р. №

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 4 листопада 2009 р. № 1167
1. У постанові:
назву викласти в такій редакції:
“Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги,
що надаються державними установами Державної служби
з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів”;
у преамбулі після слів “Про державну підтримку сільського господарства
України” доповнити словами і цифрами “, статті 63 Закону України “Про
державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти,
корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя
тварин” та статті 99 Закону України “Про ветеринарну медицину”, Закону
України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових
продуктів”;
пункт 1викласти у такій редакції:
“1. Затвердити Порядок формування тарифів на послуги, що надаються
державними установами Державної служби з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів”;
пункт 2 виключити.
2. У Порядку формування тарифів на ветеринарні, послуги, що надаються
державними установами ветеринарної медицини, затвердженому зазначеною
постановою:
1) назву викласти в такій редакції:
“Порядок формування тарифів на послуги,
що надаються державними установами Державної служби
з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів”
(Держпродспоживслужба);
2) у пункті 1 слово “ветеринарні” виключити;
після слова “установами” доповнити словами “Державної служби з
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів”;
3) у пункті 2:
слово “ветеринарні” виключити;
у абзаці сьомому підпункту 1 слова “ , необхідних для видачі супровідних
ветеринарних документів на підконтрольні вантажі” виключити;
абзаці восьмий викласти в такій редакції: “ здійснення державного
контролю у сферах безпечності та окремих показників якості харчових
продуктів ветеринарної медицини, санітарно-епідеміологічної безпеки: ”

у абзаці дев’ятому підпункту 1 після слова “продуктів” доповнити
словами “в тому числі”;
абзац десятий підпункту 1 викласти в такій редакції: “державними
ветеринарними інспекторами (уповноваженими особами) на здійснення
окремих заходів державного контролю ”;
у підпункті 2 слово “ветеринарних” виключити;
після слів “документів” доповнити словами “які надаються державними
установами Держпродспоживслужби”;
у підпункті 3 після слова “діагностика” доповнити словами
“(випробування)”;
4) у пункті 3:
після слів "тарифів на" доповнити словами "послуги які надаються
державними установами Держпродспоживслужби";
після слова “медицину” доповнити словами “Закону України “Про
державний контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності
законодавству про безпечність та якість харчових продуктів і кормів, здоров'я
та благополуччя тварин”, Закону України “Про основні принципи та вимоги до
безпечності та якості харчових продуктів”. ”;
друге речення виключити;
5) пункт 4 викласти в такій редакції:
“4. Під час формування тарифів та розрахунку цін на послуги які
надаються державними установами Держпродспоживслужби враховується
середня вартість предметів та матеріалів за минулий рік.
Визначальною базою формування тарифів на послуги є їх собівартість,
складові якої розраховані на підставі норм і нормативів трудових та
матеріальних витрат.
Вартість послуг встановлюється відповідно кількості прожиткових
мінімумів на одну працюючу особу встановленому Законом України “Про
Державний бюджет України” на 1 січня календарного року в якому надаються
платні послуги. ”;
6) у пункті 5:
слова
“ветеринарної
медицини”
замінити
словом
“Держпродспоживслужби”;
після слова “надання” доповнити словами “в тому числі”;
7) у пункті 6 слово “ветеринарних” виключити;
8) пункт 7 викласти у такій редакції:
“ 7. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в
Законах України "Про ветеринарну медицину", "Про основні принципи та
вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", “Про державний
контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про
безпечність та якість харчових продуктів і кормів””;
9) у пункті 8:
назву викласти в такій редакції:
“Формування тарифів на послуги які надаються державними установами
Держпродспоживслужби із здійснення протиепізоотичних заходів”;
слово “ветеринарні” виключити
10) у пункті 9:

слово “ветеринарні” виключити;
абзац третій підпункту 11 викласти в такій редакції
“Накладні витрати розподіляються пропорційно розміру заробітної плати
спеціалістів державних установ Держпродспоживслужби, що надають
послуги.”;
11) у пункті 10 слова “ветеринарні” та “ветеринарних” виключити;
12) у пункті 11:
слова “ветеринарні” виключити;
у підпункті 2 слова “ветеринарної медицини” замінити словами
“державних установ Держпродспоживслужби ”;
слова “(офіційних) уповноважених лікарів ветеринарної медицини”
замінити словами “офіційних ветеринарних лікарів”;
у абзаці другому підпункту 3 після слова “документів” доповнити
словами “які надаються державними установами Держпродспоживслужби ”;
13) пункт 12 викласти в такій редакції:
“12. У разі оформлення та видачі документів спеціалістами державних
установ Держпродспоживслужби, які здійснюють державний контроль на
підприємствах, тариф на оформлення та видачу документів не може
перевищувати 20 відсотків вартості бланка.”;
14) у пункті 13:
після слів “та видачу” доповнити словами “у тому числі”;
15) у пункті 14:
у назві після слова “тарифів” доповнити словами “у тому числі” і після
слова “діагностики” доповнити словом “ (випробувань) ”;
у підпункті першому слово “ветеринарні” виключити;
у підпункті першому і другому після слова “діагностики” доповнити
словом “ (випробувань) ”;
16) у пункті 15 та пункті 16 після слова “діагностики” доповнити словом “
(випробувань) ”
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