ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011
від

тел. (044) 254-56-73, факс 254-43-93
e-mail: inform@ dkrp.gov.ua

__ №
І оловнс > правлішні Державної служби України
з питань безпечності харчових нродукіів та
захисту споживачів в Київській області
вул Балукова, 22, м. Вишневе Кисво-С'вятоішшського р-ну
Київської обл.. 08133

За результатами розгляду листа від 10 01.2017 № 10-01-21/126 Державна
регуляторна служба України в межах компетенції повідомляє.
Організація, повноваження та порядок діяльності центральних органів
виконавчої влади України визначені Законом України «Про центральні органи
виконавчої влади».
Стагтею 7 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»
визначено, т о основним завданням міністерства як органу, що забезпечує
формування та реалізує державну політику в одній чи декількох сферах, є зокрема,
інформування та надання роз'яснень щодо ідійсненни державної полі піки.
Положенням про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.20)4 № 459
встановлено, що Міпекономрозвитку є головним органом у системі ценіральних
органів виконавчої влади, що забезпечує, серед іншого, формування державної
політики з нагляду (кон ipo.no) у сфері господарської дінльносі і.
Отже, з урахуванням норм статті 7 Закону України «Про центральні органи
виконавчої влади», Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 №
459. надання роз’яснень з питань, поставлених у листі, належить до компетенції
Мінекономрошитку.
Проте, вважаємо за можливе по суті поставленою питання повідомити
наступне.
Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що органи
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, шо
передбачені Конституцією та законами України.
Частиною четвертою статті 4 Закону України «Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» встановлено.
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що виключно чаконами встановлюються, зокрема, органи, уповноважені
здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності та
види господарської діяльності, які г предметом державного нагляду (контролю).
Орган державного нагляду (контролю) не може здійснювати державшій
нагляд (контролі») у сфері господарської діяльності, якщо закон прямо не
уповноважує такий орган на здійснення державного нагляду (контролю) у
певній сфері господарської діяльності та не визначає повноваження такого
органу нід час здійснення державного паї ляду (коніролю).
Частиною другою статті 4 Закону України «Про основні принципи та
вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» визначено, що держава
здійснює регулювання безпечності та окремих показників якості харчових
продуктів, серед іншого, шляхом здійснення державного контролю.
Під державним контролем у значенні вказаного закону розуміється
діяльність (нагляд, інспектування, схвалення, аудит, моніторинг, огляд, відбір
зразків та їх дослідження (випробування) та інші подібні за своїм змістом дії), що
провадиться з метою проведення перевірки відповідності законодавству про
безпечність та окремі показники якості харчових продуктів.
Організація та здійснення державного контролю згідно і положеннями
частини першої статті 8 Закону України «Про основні принципи та вимоги до
безпечності та якості харчових продуктів» віднесені до повноважень центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та
окремих показників якості харчових продуктів.
Згідно з положеннями частини третьої статті 5 Закону України «Про захист
прав споживачів» захист прав споживачів покладається, зокрема, на центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного
контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, який
відповідно до приписів статті 26 цього ж Закону, здійснює державний контроль за
додержанням законодавства про захист прав споживачів, забезпечує реалізацію
державної політики щодо захисту прав споживачів.
Кабінет Міністрів України, діючи в межах своїх повноважень, передбачених
Законами України «Про центральні орган виконавчої влади» та «Про Кабінет
Міністрів України», лише наділяє конкретний орган виконавчої влади правом
здійснювати повноваження та функції у визначених сферах компетенції, які
випливають із закону.
Положенням про Державну службу України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 02.09.2015 № 667 встановлено, що Державна служба України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) є
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та
продовольства та який реалізує державну політику:
- у галузі ветеринарної медицини;
- сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів;
- карані ину та захисту рослин:
- ідентифікації та реєстрації тварин;
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- санітарного законодавства;
- попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх
шкідливого впливу на здоров'я населення;
- метрологічного нагляду,
- ринкового нагляду в межах сфери своєї відповідальності;
- насінництва та розсадництва (в частині сертифікації насіння і садивного
матеріалу);
-державного нагляду (контролю) у сферах охорони прав на сорти рослин,
насінництва та розсадництва;
-держ авною контролю за додержан ним законодавства про захист прав
споживачів і рекламу в цій сфері;
- за якістю зерна та продуктів його переробки;
- державного нагляду (контролю) за додержанням заходів біологічної і
генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення,
дослідження та практичного використання генетично модифікованого організму у
відкритих системах
на підприємствах,
в установах
га організаціях
агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми власності;
- здійснення радіаційного контролю за рівнем радіоактивного забруднення
сільськогосподарської продукції і продуктів харчування.
Враховуючи викладе, Державна регуляторна служба України вважає, шо
мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових
заходів із здійснення державного нагляд)' (контролю) > сфері господарської
діяльності та обмеження на позапланові заходи державного нагляду (контролю ),1
встановлені Законом України «Про тимчасові особливості здійснення заходів І
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», поширюються 1
на всі відносини, що виникають під час проведення заходів нагляду (контролю)
Держпродспоживслужбою за виключенням сфср, визначених у статті 6 цього |
Закону: безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та
державного контролю за додержанням законодавства про захисі нрав
споживачів і рекламу в цій сфері.
Звертаємо увагу, що листи міністерств та інших центральних органів
державної виконавчої влади не встановлюють норм права і мають лише
інформаційний характер.

Голова Державної регуляторної
служби України
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