ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства
України “Про затвердження Інструкції з профілактики та ліквідації
аспергільозу птиці”
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
В останні роки птахівництво в Україні розвивається швидкими темпами,
спостерігається стабільний приріст поголів’я птиці у всіх категоріях господарств.
За даними Державної служби статистики України, станом на
01 січня 2017 року поголів’я птиці в Україні розподілялося таким чином:
господарства населення – 91942,3 тис. голів;
сільськогосподарські підприємства – 118031,2 тис. голів;
усі категорії господарств – 209973,5 тис. голів.
Станом на 01 січня 2017 року в Україні 482 птахогосподарства різного
напряму.
Разом з тим в Україні періодично реєструється захворювання птиці на
аспергільоз, що спричиняє збитки у птахівництві.
На цей час в Україні не існує нормативного акта (Інструкції) з профілактики
та ліквідації цієї інфекційної хвороби.
Також відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від
10 березня 2017 року № 166-р “Про скасування деяких наказів міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади” яка набуває чиності через два
місяці з дня його опублікування, скасовується дія наказу державного
Департаменту ветеринарної медицини України № 27 від 28 березня 2005 року
“Про затвердження Інструкції про заходи з профілактики та ліквідації
аспергільозу птиці”.
Тому, враховуючи досягнення та розробки сучасної науки щодо
діагностики, лікування та профілактики захворювання птиці на аспергільоз,
беручи до уваги періодичні спалахи аспергільозу, в Україні, виникла нагальна
потреба в розробці цієї Інструкції.
2. Мета і шляхи її досягнення
Мета розробки зазначеної Інструкції полягає в забезпеченні епізоотичного
благополуччя в птахівничих господарствах України щодо аспергільозу, чіткому
врегулюванні відносин між службою ветеринарної медицини та суб’єктами
господарювання незалежно від форм власності, виробництві продукції
птахівництва гарантованої якості і безпеки та недопущенні захворювання людей
на аспергільоз, при обслуговуванні птиці або при вживанні продукції
птахівництва з неблагополучних птахогосподарств (пташників, ферм тощо).
3. Правові аспекти
У даній сфері правового регулювання діє Закон України “Про ветеринарну
медицину”. Реалізація акта не потребує внесення змін, розроблення нових чи
визнання актів такими, що втратили чинність.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
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Реалізація наказу не потребує додаткових фінансових витрат.
5. Позиція заінтересованих органів
Проект наказу потребує погодження з Міністерством охорони здоров’я
України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Державною
службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів,
Державною регуляторною службою України та державної реєстрації в
Міністерстві юстиції України.
6. Регіональний аспект
Проект наказу не стосується питань розвитку адміністративнотериторіальних одиниць, а також функціонування місцевого самоврядування,
прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.
61. Запобігання дискримінації
У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.
Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.
7. Запобігання корупції
У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики
вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза не
проводилась.
8. Громадське обговорювання
Проект наказу розміщено та оприлюднено на офіційних веб-сайтах
Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державної служби
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
9. Позиція соціальних партнерів
Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.
10. Оцінка регуляторного впливу
Проект наказу є регуляторним актом.
101. Вплив реалізації акта на ринок праці
Проект наказу не має впливу на ринок праці.
11. Прогноз результатів
Прийняття наказу забезпечить у повній мірі організацію та контроль за
епізоотичною ситуацією щодо аспергільозу птиці, покращення методів боротьби з
цим захворюванням, покращення можливостей реагування на спалах та
оздоровлення неблагополучних птахогосподарств та визначить заходи безпеки у
птахогосподарствах для забезпечення профілактики та ліквідації аспергільозу
птиці.

Перший заступник Міністра
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аграрної політики та продовольства
України
“_____” __________________ 2017 року

Максим МАРТИНЮК

