ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 4 листопада 2009 р. № 1167”
Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

Запропонований зміст відповідного положення (норми)
проекту акта

Про затвердження Порядку формування тарифів на
ветеринарні послуги, що надаються державними установами
ветеринарної медицини

Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги, що
надаються державними установами Державної служби з
питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів

Відповідно до статті 14 Закону України “Про державну
підтримку сільського господарства України” Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Відповідно до статті 14 Закону України “Про державну
підтримку сільського господарства України”, статті 63 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”, статті 99 Закону України “Про
ветеринарну медицину”, Закону України “Про основні
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових
продуктів”
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити
Порядок
формування
тарифів
на
1. Затвердити Порядок формування тарифів на послуги, що
ветеринарні послуги, що надаються державними установами надаються державними установами Державної служби з
ветеринарної медицини (додається).
питань безпечності харчових продуктів та захисту
…
споживачів (додається).
…
Порядок формування тарифів на ветеринарні послуги, що Порядок формування тарифів на послуги, що надаються
надаються державними установами ветеринарної медицини
державними установами Державної служби з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
1. Цей Порядок визначає механізм формування тарифів на 1. Цей Порядок визначає механізм формування тарифів на
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ветеринарні послуги, що надаються державними установами
ветеринарної медицини, які повністю утримуються за
рахунок державного бюджету (далі - ветеринарні послуги).
2. Ветеринарні послуги, на які формуються тарифи,
включають:
1) здійснення протиепізоотичних заходів, а саме:
…
- лабораторних досліджень, необхідних для видачі
супровідних ветеринарних документів на підконтрольні
вантажі;

послуги,
що
надаються
державними
установами
Держпродспоживслужби, які повністю утримуються за
рахунок державного бюджету (далі - послуги).
2. Послуги, на які формуються тарифи, включають:
1) здійснення протиепізоотичних заходів, а саме:
…

здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю:

здійснення державного контролю у сферах безпечності та
окремих
показників
якості
харчових
продуктів
ветеринарної медицини, санітарно-епідеміологічної безпеки:

- лабораторних досліджень;

- під час забою тварин, переробки, зберігання,
- під час забою тварин, переробки, зберігання, транспортування
транспортування продуктів тваринного походження та кормів; продуктів в тому числі тваринного походження та кормів;
- уповноваженими (офіційними) лікарями ветеринарної державними
ветеринарними
інспекторами
медицини
на
м'ясопереробних,
рибодобувних, (уповноваженими особами) на здійснення окремих заходів
рибопереробних та молокопереробних підприємствах, а державного контролю;
також
на
підприємствах
гуртового
зберігання
необроблених харчових продуктів тваринного походження
(холодокомбінатах,
холодильниках,
спеціалізованих
гуртівнях);
2) оформлення та видачу на платній основі документів, які
2) оформлення та видачу на платній основі ветеринарних надаються
державними
установами
документів;
Держпродспоживслужби;
3)

лабораторну

діагностику

та

3) лабораторну діагностику (випробування) та ветеринарноветеринарно-санітарну санітарну, експертизу, в тому числі для проведення таких
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експертизу, а саме проведення таких досліджень:
…
3. На підставі тарифів на ветеринарні послуги
розраховуються ціни на зазначені послуги, плата за які
передбачена Законом України "Про ветеринарну медицину"
Порядок такого розрахунку затверджується наказом
Держкомветмедицини.

досліджень:
…
3. На підставі тарифів на послуги які надаються державними
установами Держпродспоживслужби розраховуються ціни на
зазначені послуги, плата за які передбачена Законом України
"Про ветеринарну медицину", 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”.

4. Під час формування тарифів та розрахунку цін на 4. Під час формування тарифів та розрахунку цін на послуги які

ветеринарні послуги враховується середня вартість предметів
та матеріалів за минулий рік, установлена Державною
інспекцією з контролю за цінами. Визначальною базою
формування тарифів на ветеринарні послуги є їх собівартість,
складові якої розраховані на підставі норм і нормативів
трудових та матеріальних витрат.

надаються
державними
установами
Держпродспоживслужби враховується середня вартість
предметів та матеріалів за минулий рік.
Визначальною базою формування тарифів на ветеринарні
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.

5. Витрати з оновлення основних засобів бюджетних установ 5. Витрати з оновлення основних засобів бюджетних установ
ветеринарної медицини, які використовуються для Держпродспоживслужби, які використовуються для організації та
організації та надання ветеринарних послуг, нараховуються у надання ветеринарних послуг, нараховуються у розмірі 10 відсотків
собівартості послуг.
розмірі 10 відсотків собівартості послуг.
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6. На суму вартості ветеринарних послуг нараховується
податок на додану вартість у порядку і розмірах, що визначені
Податковим кодексом України".
7. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні,
наведеному в Законах України "Про ветеринарну медицину" і
"Про безпечність та якість харчових продуктів".

Формування тарифів на ветеринарні послуги
із здійснення протиепізоотичних заходів
8. Тарифи на ветеринарні послуги із здійснення
протиепізоотичних заходів формуються з урахуванням:
…
9. До тарифів на ветеринарні послуги можуть бути включені
накладні витрати, які складаються з:
…
Накладні витрати розподіляються пропорційно розміру
заробітної плати спеціалістів ветеринарної медицини, що
надають ветеринарні послуги.
10. Тарифи на ветеринарні послуги із здійснення
протиепізоотичних заходів (Тпз ) визначаються за формулою
…
де Спз - собівартість ветеринарних послуг із здійснення
протиепізоотичних заходів;
…
Собівартість
ветеринарних
послуг
із
здійснення
протиепізоотичних заходів визначається за формулою
…
Формування тарифів на ветеринарні послуги з

6. На суму вартості послуг нараховується податок на додану
вартість у порядку і розмірах, що визначені Податковим кодексом
України".
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”.
Формування тарифів на послуги які надаються державними
установами Держпродспоживслужби із здійснення
протиепізоотичних заходів
8. Тарифи на послуги із здійснення протиепізоотичних заходів
формуються з урахуванням:
…
9. До тарифів на послуги можуть бути включені накладні
витрати, які складаються з:
…
Накладні витрати розподіляються пропорційно розміру
заробітної
плати
спеціалістів
державних
установ
Держпродспоживслужби, що надають послуги.
10. Тарифи на послуги із здійснення протиепізоотичних заходів
(Тпз ) визначаються за формулою
…
де Спз - собівартість послуг із здійснення протиепізоотичних
заходів;
…
Собівартість послуг із здійснення протиепізоотичних заходів
визначається за формулою
…
Формування тарифів на послуги з оформлення та видачі
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ветеринарних документів

оформлення та видачі ветеринарних документів
11. Формування тарифів на ветеринарні послуги з
оформлення та видачі на платній основі ветеринарних
документів здійснюється з урахуванням:
…

11. Формування тарифів на послуги з оформлення та видачі на
платній основі документів, які надаються державними
установами
Держподспоживслужби
здійснюється
з
урахуванням:
…
1) вартості бланків ветеринарних свідоцтв, довідок, паспортів, 1) вартості бланків ветеринарних свідоцтв, довідок, паспортів,
сертифікатів та інших ветеринарних документів;
сертифікатів та інших документів;
2) заробітної плати та нарахувань на заробітну плату
спеціалістів ветеринарної медицини, а також уповноважених
(офіційних) лікарів ветеринарної медицини, які утримуються
за рахунок коштів, одержаних за надані послуги;

2) заробітної плати та нарахувань на заробітну плату
спеціалістів державних установ Держпродспоживслужби, а
також офіційних ветеринарних лікарів, які утримуються за
рахунок коштів, одержаних за надані послуги;

3) накладних витрат із:

3) накладних витрат із:

заробітної плати та нарахувань на заробітну плату
заробітної плати та нарахувань
обслуговуючого персоналу;
обслуговуючого персоналу;
оплати послуг зв'язку, пов'язаних з видачею ветеринарних
документів.
12. У разі оформлення та видачі ветеринарних документів
уповноваженими (офіційними) лікарями, які здійснюють
державний
ветеринарно-санітарний
контроль
на
підприємствах,
тариф
на
оформлення
та
видачу
ветеринарних документів не може перевищувати 20 відсотків
вартості бланка.
13. Тарифи на оформлення та видачу ветеринарних
документів визначаються за формулою
…

на

заробітну

плату

оплати послуг зв'язку, пов'язаних з видачею документів, які
надаються державними установами Держподспоживслужби.
12. У разі оформлення та видачі документів спеціалістами
державних установ Держпродспоживслужби та офіційними
ветеринарними лікарями які
здійснюють державний
контроль на підприємствах, тариф на оформлення та
видачу документів не може перевищувати 20 відсотків
вартості бланка.
13. Тарифи на оформлення та видачу в тому числі
ветеринарних документів, визначаються за формулою
…
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Формування тарифів на ветеринарні послуги з
лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної
експертизи
14. Формування тарифів на ветеринарні послуги з
лабораторної
діагностики
та
ветеринарно-санітарної
експертизи здійснюється з урахуванням:
вартості предметів та матеріалів, зокрема біопрепаратів,
діагностикумів, поживних середовищ, реактивів та інших
матеріалів, необхідних для проведення лабораторної,
діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи;
…

Формування тарифів в тому числі на ветеринарні послуги з
лабораторної діагностики (випробувань) та ветеринарносанітарної експертизи
14. Формування тарифів на послуги з лабораторної,
діагностики (випробувань)
та ветеринарно-санітарної
експертизи здійснюється з урахуванням:
вартості предметів та матеріалів, зокрема біопрепаратів,
діагностикумів, поживних середовищ, реактивів та інших
матеріалів, необхідних для проведення лабораторної,
діагностики (випробувань)
і ветеринарно-санітарної
експертизи;

15. До накладних витрат з надання ветеринарних послуг з
лабораторної
діагностики
та
ветеринарно-санітарної
експертизи включаються накладні витрати, зазначені у пункту
9 цього Порядку.
16. Тарифи на ветеринарні послуги з лабораторної
діагностики
та
ветеринарно-санітарної
експертизи
визначаються за формулою де Слд - собівартість ветеринарних
послуг лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної
експертизи, яка визначається за формулою
…

15. До накладних витрат з надання ветеринарних послуг з
лабораторної діагностики (випробувань) та ветеринарносанітарної експертизи включаються накладні витрати, зазначені
у пункту 9 цього Порядку.
16. Тарифи на послуги з лабораторної діагностики
(випробувань)
та
ветеринарно-санітарної
експертизи
визначаються за формулою де Слд - собівартість послуг
лабораторної діагностики (випробувань) та ветеринарносанітарної експертизи, яка визначається за формулою
…

Начальник управління
економічної діяльності

М.С. Лемак

