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Міністерство аграрної політики
та продовольства України

На виконання окремого доручення Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 31.07.2018 № 21-11-15/81 надаємо бюджетний запит
до проекту державного бюджету на 2019 рік та проекту прогнозу державного
бюджету на 2020 – 2021 роки за бюджетними програмами, відповідальним
виконавцем яких є Державна служба України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів.
Показники бюджетного запиту сформовані за формами, затвердженими
наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2012 № 687 "Про затвердження
Інструкції з підготовки бюджетних запитів" з урахуванням вимог листа
Міністерства фінансів України від 27.07.2018 № 04110-09-9/20040 відповідно до
затверджених обсягів бюджетних призначень на 2018 рік, доведених граничних
обсягів та потреби Держпродспоживслужби у видатках на 2019 рік та 2020 –
2021 роки.
Слід наголосити, що з метою виконання вимог статтей 8 та 19 Закону
України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові
продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та
благополуччя тварин", статтей 12 та 62 Закону України "Про основні принципи
та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", в частині забезпечення
належного державного контролю за дотриманням суб’єктами господарювання
вимог щодо безпечності харчових продуктів та окремих показників якості,
Держпродспоживслужбою перенесено граничний обсяг на 2019 рік у сумі 40,0
млн грн, на 2020 рік у сумі 44,0 млн грн, на 2021 рік у сумі 45,0 млн грн з
КПКВК 2809040 на КПКВК 2809030.
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Такі заходи вжиті у зв’язку зі значним зменшенням граничних обсягів на
2019-2021 роки за КПКВК 2809030 по КЕКВ 5000 «Інші видатки», що
унеможливлює виконання планів державного моніторингу.
Держпродспоживслужба та її територіальні органи здійснюють державний
моніторинг з метою визначення пріоритетних напрямів державної політики у
сфері харчових продуктів та кормів, здоров’я і благополуччя тварин та
отримання загального уявлення про стан справ щодо виконання законодавства
про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів, зокрема щодо
вмісту забруднюючих речовин, залишків пестицидів і ветеринарних препаратів
в об’єктах санітарних заходів для прийняття на їх основі рішень та вжиття
заходів з метою підвищення рівня захисту здоров’я споживачів.
Наразі щорічно розробляються та виконуються за рахунок загального
фонду державного бюджету:
План державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та
забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах
тваринного походження;
План державного моніторингу харчових продуктів рослинного походження
при здійсненні прикордонного державного контролю вантажів, що ввозяться
(пересилаються) на митну територію України;
План державного моніторингу харчових продуктів рослинного походження
при внутрішньодержавному обігу.
З 2019 року заплановано виконання Плану державного моніторингу
харчових продуктів тваринного походження при здійсненні прикордонного
державного контролю вантажів, що ввозяться (пересилаються) на митну
територію України.
Слід зазначити, що виконання планів державного моніторингу дає
можливість українським виробникам здійснювати експорт харчових продуктів
до країн Європейського Союзу, Азії, Китаю та підвищує рівень захисту
здоров’я споживачів. Запропонований перерозподіл граничних обсягів видатків
забезпечить виконання вказаних планів у 2019-2021 роках.
Додатки: зазначене в тексті на ___ арк., в 1 прим.
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