Повідомлення про оприлюднення
проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства
України "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 13 лютого 2013 року № 96"
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про
внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства
України від 13 лютого 2013 року № 96" розроблено з метою забезпечення
економічної обґрунтованості розмірів тарифів на послуги в сферах
ветеринарної медицини та захисту рослин, враховуючи поточні інфляційні
процеси та валютні коливання, а також врегулювання розміру плати за
надання нових платних послуг для унеможливлення встановлення різної
вартості за одну і ту ж саму послугу різними установами ветеринарної
медицини.
Проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
"Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства
України від 13 лютого 2013 року № 96" оприлюднено шляхом його
розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Державної служби
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
(http://www.consumer.gov.ua).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного
впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з
дня опублікування цього оголошення за адресою:
01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба
України, e-mail: mail@dkrp.gov.ua;
01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1, Державна ветеринарна та
фітосанітарна служба України, e-mail: law@vet.gov.ua, uzpr@vet.gov.ua

Голова Держпродспоживслужби

Володимир ЛАПА
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МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ

______________________

Київ

№ ______

Про внесення змін до наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України від
13 лютого 2013 року № 96

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 28
грудня 2011 року № 1348 “Деякі питання надання послуг Державною
ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що
належать до сфери її управління”, пункту 17 Порядку формування тарифів на
ветеринарні послуги, що надаються державними установами ветеринарної
медицини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04
листопада 2009 року № 1167
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Н А К А З У Ю:

1.

Унести зміни до розмірів плати за послуги, які надаються

регіональними службами державного ветеринарно-санітарного контролю та
нагляду на державному кордоні та транспорті і установами, що належать до
сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, з питань
ветеринарної медицини, затверджених наказом Міністерства аграрної політики
та продовольства України від 13 лютого 2013 року № 96, зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 07 березня 2013 року за № 381/22913, виклавши
їх у новій редакції, що додаються.

2.

Департаменту тваринництва забезпечити подання цього наказу в

установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.

3.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4.

Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника

Міністра Краснопольського Я.В.

Міністр

Т.В. Кутовий
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Міністерства

аграрної

політики та продовольства України
13 лютого 2013 № 96
(у редакції наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства
України
від _____________________ № ___)

РОЗМІРИ
плати за послуги, які надаються регіональними службами ветеринарносанітарного контролю та нагляду на державному кордоні і транспорті та
бюджетними установами центрального органу виконавчої влади, який
реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, сферах
безпечності та окремих показників якості харчових продуктів

1

2

IV

Послуги, пов’язані з проведенням експортно-імпортних
операцій та транспортуванням територією України
об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю
та нагляду, перевірки ветеринарно-санітарного стану
транспортних засобів

1

Клінічний огляд тварин

3

4

4

1

2

3

4

1.1

ВРХ, коні

1 голова

20,35

1.2

Свині:
до 10 голів

1 голова

16,96

1-20 голів

1 партія

220,48

1-50 голів

1 партія

373,12

1-100 голів

1 партія

627,52

кожні наступні 100 голів

1 партія

508,80

до 10 голів

1 голова

15,26

1-20 голів

1 партія

198,43

1-50 голів

1 партія

335,81

1-100 голів

1 партія

564,77

кожні наступні 100 голів

1 партія

491,84

до 10 голів

1 голова

20,35

1-20 голів

1 партія

264,58

1-50 голів

1 партія

447,74

1-100 голів

1 партія

753,02

кожні наступні 100 голів

1 партія

347,68

1.5

Дикі, зоопаркові, екзотичні і циркові тварини

1 голова

20,35

1.6

Птиця свійська (кури, гуси, качки, індики тощо):
1 голова

1 голова

2,55

до 100 голів

1 голова

1,19

за кожні наступні 100 голів

100 голів

1,61

1.3

1.4

ДРХ:

Дрібні тварини (хутрові звірі, кролі, собаки, коти тощо):

5

1

2

1.7

Добовий молодняк різних видів птиці та інкубаційні та
товарні яйця:

3

4

до 1000 голів (шт.)

1 партія

602,18

від 1001 до 10000 голів (шт.)

1 партія

639,82

за кожні наступні 10000 голів (шт.)

1 партія

1053,81

1.8

Птахи (папуги, голуби деревні, бойові та інші)

1 партія

45,16

1.9

Страуси (молодняк):
1-10 голів

1 партія

45,16

понад 10 голів

1 партія

90,33

дорослі

1 голова

45,16

1.10

Плазуни (змії, ящірки, черепахи, крокодили тощо),
земноводні (жаби, саламандри тощо)

1 партія

53,42

1.11

Бджоли, джмелі, павуки, комахи, жуки, метелики

1 партія

56,46

1.12

Жива риба, у тому числі акваріумна, запліднена ікра, раки,
молюски, інші гідробіонти для розведення

1 партія

56,46

1.13

Гризуни та лабораторні тварини (миші, щури, хом’яки,
мурчаки тощо)

1 партія

53,42

1.14

Інші живі об’єкти, які не увійшли до вищезазначених
підгруп (сперма, ембріони тощо)

1 партія

602,18

2

Державний контроль вантажів з об’єктами санітарних
заходів:

2.1

Державний контроль вантажів з об’єктами санітарних
заходів, при проведенні перевірки документів та огляду
вантажу:

1 послуга

до 100 кг

61,83

до 0,5 тонни

247,33

до 1 тонни

411,56

від 1 до 20 тонн

425,41

від 1 до 50 тонн

484,77
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1

2.2

3

2

3

4

від 1 до 100 тонн

563,91

від 1 до 200 тонн

771,67

від 1 до 1000 тонн

1612,60

від 1 до 2000 тонн

2510,90

від 1 до 3000 тонн

3349,85

від 1 до 4000 тонн

4190,77

від 1 до 5000 тонн

5029,72

понад 5000 тонн

6533,49

Державний контроль вантажів з об’єктами санітарних
заходів, при проведенні фізичної перевірки та лабораторних
досліджень:

1 послуга

до 100 кг

64,86

до 0,5 тонни

259,45

до 1 тонни

518,89

від 1 до 20 тонн

884,45

від 1 до 50 тонн

1016,18

від 1 до 100 тонн

1147,90

від 1 до 200 тонн

1543,07

від 1 до 1000 тонн

3142,60

від 1 до 2000 тонн

4580,13

від 1 до 3000 тонн

6105,97

від 1 до 4000 тонн

7633,31

від 1 до 5000 тонн

9158,96

понад 5000 тонн

11872,47

Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд
кормів та інших об’єктів державного ветеринарносанітарного контролю та нагляду:
7

1

2

3

3.1

Державний ветеринарно-санітарний огляд кормів та інших
об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та
нагляду при проведенні стандартного ветеринарносанітарного контролю:

1 послуга

3.2

4

до 100 кг

66,78

до 0,5 тонни

267,12

до 1 тонни

316,58

від 1 до 20 тонн

375,94

від 1 до 50 тонн

425,41

від 1 до 100 тонн

692,53

від 1 до 200 тонн

949,75

від 1 до 1000 тонн

1622,49

від 1 до 2000 тонн

2520,79

від 1 до 3000 тонн

3359,74

від 1 до 4000 тонн

4200,66

від 1 до 5000 тонн

5039,61

понад 5000 тонн

6533,49

Державний ветеринарно-санітарний огляд кормів та інших
об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та
нагляду при проведенні розширеного ветеринарносанітарного контролю:

1 послуга

до 100 кг

75,88

до 0,5 тонни

303,50

до 1 тонни

607,00

від 1 до 20 тонн

790,35

від 1 до 50 тонн

884,45

від 1 до 100 тонн

1392,53

від 1 до 200 тонн

1527,33
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1

4

2

3

від 1 до 1000 тонн

1696,07

від 1 до 2000 тонн

4580,13

від 1 до 3000 тонн

6105,97

від 1 до 4000 тонн

7633,31

від 1 до 5000 тонн

9158,96

понад 5000 тонн

11872,47

Використання службового автотранспортного засобу для
здійснення держветсанконтролю при імпорті та експорті
підконтрольних вантажів та для доставки в лабораторію
відібраних зразків товарів

5 нспектування ветеринарно-санітарного стану транспортних
засобів та їх складових:

56

4

1 кілометр

13,85

1 транспортний
засіб

автомобіля, автопричепа

84,88

контейнера

84,88

вагона

150,54

баржі, ліхтера

255,08

літака

255,08

морського судна

639,82

Ідентифікація тварин*:

56.1

Коні (встановлення чипів)

1 голова

21,50

56.2

ВРХ (кріплення бирки)

1 голова

20,00

56.3

Вівці, кози (кріплення бирки)

1 голова

12,00

56.4

Товарні свині (кріплення бирки)

1 голова

7,00

56.5

Нанесення татуювання товарним свиням

1 голова

15,00

56.6

Коти та собаки (чипування (без вартості чипа))

1 голова

10,82

*Крім передбачених законодавством випадків, коли надання послуг здійснюється за
рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, до розміру плати не включаються
витрати на ветеринарні препарати та дезінфектанти.
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Аналіз регуляторного впливу
до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства
України "Про внесення змін до наказу
Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 13 лютого 2013 року № 96"
1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом втручання у
відповідні сфери підприємницької діяльності
Діючі тарифи на платні послуги, які надаються бюджетними установами, що
належать до сфери управління Державної служби України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та затверджені наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 лютого 2013
року № 96 "Про затвердження розмірів плати за послуги з питань ветеринарної
медицини, захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, які надаються
органами та установами, що входять до сфери управління Державної
ветеринарної та фітосанітарної служби" є економічно не обґрунтованими, не
враховують збільшення вартості всіх договірних робіт та послуг, поточні
інфляційні процеси та валютні коливання, оскільки значно зросли виробничі
витрати, зросла собівартість послуг, що обумовлена значним підвищенням цін
на комунальні видатки, імпортні та вітчизняні хімічні реактиви, середовища,
діагностичні набори, на придбання технічних умов, технічних регламентів на
виготовлення мікробіологічних препаратів та штамів культур, витратні
матеріали, паливно–мастильні та інші матеріали.
Як наслідок, на сьогоднішній день, фактичні видатки установ що належать до
сфери управління Державної служби України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів не відповідають рівню видатків закладених
при формуванні тарифів, що призводить до збиткового характеру діяльності
державних установ ветеринарної медицини, фітосанітарних інспекцій та
державних установ з питань захисту рослин.
Збиткова діяльність установ призводить до зменшення ефективності та якості
надання послуг, показників безпеки та якості харчових продуктів для
споживачів, що негативно впливає на виконання державою основних завдань у
сферах ветеринарної медицини та захисту рослин.
Крім того, у зв’язку із розширенням галузі акредитації, збільшенням
асортименту мікробіологічних препаратів, застосуванням нових методів
дослідження та збільшенням кількості показників, що досліджуються, слід
зазначити про необхідність у розширенні переліку платних лабораторних
послуг, які надаються установами ветеринарної медицини, фітосанітарними
інспекціями та державними установами з питань захисту рослин та
затвердження єдиних розмірів вартості на нові послуги.
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На підставі всебічного аналізу господарських відносин стосовно надання
послуг з питань ветеринарної медицини, захисту рослин, які надаються
органами та установами, що належать до сфери управління Державної служби
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів,
проблему передбачається вирішити шляхом державного регулювання за
рахунок підвищення діючих тарифів та розширення переліку платних
лабораторних послуг.
2. Визначення цілей державного регулювання
Метою цього проекту наказу є забезпечення усунення збитковості діяльності
установ що належать до сфери управління Державної служби України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів шляхом приведення
тарифів на платні послуги до рівня економічно обґрунтованих витрат, з
урахуванням методик проведення лабораторних досліджень, технікоекономічних розрахунків, кошторисів з урахуванням ставок податків і зборів,
цін на матеріальні ресурси та послуги; затвердження розміру плати за надання
нових платних послуг та унеможливлення встановлення різної вартості за одну
і ту ж саму послугу різними установами ветеринарної медицини та
фітосанітарними інспекціями, державними установами з питань захисту
рослин.

3. Прийняті альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги
обраного способу
Альтернативою запропонованому регуляторному акту є збереження status quo,
у зв’язку з тим, що затверджені наказом Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 13 лютого 2013 року № 96 «Про затвердження
розмірів плати за послуги з питань ветеринарної медицини, захисту рослин,
охорони прав на сорти рослин, які надаються органами та установами, що
входять до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної
служби» розміри плати за послуги не покривають фактичних витрат, не
враховують інфляційні процеси, коливання курсів валют, такі розміри плати на
платні послуги призведуть до збиткового характеру діяльності установ
ветеринарної медицини та фітосанітарних інспекцій, державних установ з
питань захисту рослин. Даний розмір плати за платні послуги не забезпечує
покриття фактичних видатків установ, що призводить до зменшення
ефективності та якості надання послуг.
Іншою альтернативою є нерегуляторні механізми (ринкова саморегуляція),
проте у такому випадку стає реальною загроза необґрунтованого підвищення
цін на послуги, або зниження їх обсягів, що негативно вплине на суб’єктів
підприємницької діяльності та призведе до збиткового характеру діяльності
установ що належать до сфери управління Державної служби України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
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Внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства
України від 13 лютого 2013 року № 96 та встановлення нових розмірів плати
за послуги, які надаються регіональними службами державного ветеринарносанітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті і
установами, що належать до сфери управління Державної служби України з
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, відповідає
вимогам законодавства, забезпечує економічну обґрунтованість розмірів
тарифів на послуги в сферах ветеринарної медицини, захисту рослин, враховує
поточні інфляційні процеси та валютні коливання.
Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним
та адекватним з огляду на можливість виконання та ефективної реалізації
регуляторного акта, який дозволить забезпечити беззбитковість діяльності
установ що належать до сфери управління Державної служби України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів шляхом приведення
тарифів на платні послуги до рівня економічно обґрунтованих витрат.

4. Опис механізму і заходів, які пропонується застосувати для розв’язання
проблеми
Вказану вище проблему планується розв’язати шляхом реалізації даного
регуляторного акта, яким пропонується встановити розмір плати на платні
послуги відповідно до офіційних тенденцій змін цін за даним видом
економічної діяльності, що сприятиме підвищенню якості послуг та реалізації
основних завдань держави в галузях ветеринарної медицини, захисту рослин.
Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінюватись за
результатами відстеження.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі
прийняття регуляторного акту
Прийняття та реалізація проекту наказу дозволить забезпечити встановлення
тарифів на ринковому рівні, збільшення дохідної частини державного
бюджету, підвищення якості послуг у сферах ветеринарної медицини, захисту
рослин.
Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта державними
установами ветеринарної медицини, які віднесені до сфери управління
Держветфітослужби України, органами місцевого самоврядування, суб’єктами
господарювання – висока.
Реалізація регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та
фінансових витрат з Державного бюджету України.
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Для суб’єктів господарювання впровадження цього регуляторного акта не
призведе до збільшення витрат, пов’язаних з необхідністю вивчення основних
положень регуляторного акта.
Проект наказу відповідає принципам державної регуляторної політики.
Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають
нанесення шкоди суб’єктам господарювання.
Державний нагляд і контроль за додержанням вимог акта здійснюватиметься
Держпродспоживслужбою в межах компетенції в установленому законом
порядку.
Зовнішні чинники, що можуть вплинути на дію регуляторного акта, будуть:
– зміна законодавства;
– значне подорожчання паливно-мастильних матеріалів, виробничих витрат;
– підвищення цін на комунальні видатки, імпортні та вітчизняні хімічні
реактиви, середовища, діагностичні набори, на придбання технічних умов,
технічних регламентів на виготовлення мікробіологічних препаратів та штамів
культур;
– збільшення розмірів мінімальної заробітної плати;
– зростання собівартість послуг.
Зазначені чинники мають значний вплив на результативність запропонованого
регуляторного акта. Тому, буде запроваджено постійний моніторинг щодо їх
оцінки, за результатами якого до запропонованого регуляторного акта будуть
внесені відповідні зміни для усунення негативного впливу зазначених
зовнішніх чинників.
6. Очікувані результати прийняття акту
Очікувані результати прийняття даного проекту наказу визначено із
застосуванням методу аналізу вигод та витрат.
вигоди
витрати
СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ
Зменшення збитковості установ
Не очікується.
ветеринарної медицини, фітосанітарних
інспекцій та державних установ з
питань захисту рослин.
Покриття видатків та витрат установ
ветеринарної медицини, фітосанітарних
інспекцій та державних установ з
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питань захисту рослин, пов’язаних з
наданням послуг.
СФЕРА ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Підвищення якості та ефективності
Підвищення вартості послуг до
надання послуг установами
економічно обґрунтованих цін.
ветеринарної медицини,
фітосанітарними інспекціями та
державними установами з питань
захисту рослин, пов’язаних з наданням
послуг.
Зменшення витрат на «компенсації»
(відшкодування за судовими
рішеннями) споживачам в наслідок
неякісної продукції
Унеможливлення встановлення різної
вартості за одну і ту ж саму послугу
різними установами ветеринарної
медицини.
СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН
Стабілізація цін
Не очікується.
Покращання показників безпеки та
якості харчової продукції
Зменшення кількості нещасних випадків
Застосування тарифів, які запропоновано у проекті регуляторного акта,
розроблено з дотриманням принципу державної регуляторної політики –
збалансованості інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.
Прийняття та реалізація проекту наказу дозволить забезпечити встановлення
тарифів на ринковому рівні, збільшення дохідної частини Державного
бюджету, підвищення якості послуг у сферах ветеринарної медицини та
захисту рослин, а також забезпечить якість харчової продукції для споживачів.

7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта
Термін дії проекту наказу необмежений, з можливістю внесення змін до нього.

8. Показники результативності регуляторного акта
Показниками результативності після набрання чинності регуляторного акта є
відсутність звернень суб’єктів господарювання, установ, що належать до
сфери управління Державної служби України з питань безпечності харчових
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продуктів та захисту споживачів, та підвищення рівня якості харчової
продукції.
Очікується збільшення розміру надходжень до державного та місцевих
бюджетів, пов’язаних з дією цього акта.
Зменшення розміру надходжень до державного та місцевих бюджетів,
пов’язаних з дією цього акта, не прогнозується.
Виконання вимог акта не потребує додаткових витрат коштів.
Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта
високий з огляду на його оприлюднення на офіційному веб-сайті Державної
служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів (http://www.consumer.gov.ua).
Час, що витрачатиметься юридичними та фізичними особами, не зміниться.

9. Відстеження результативності регуляторного акту
Базове відстеження результативності проекту наказу здійснюватиметься до дня
набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій та зауважень до нього,
а також їх аналізу.
Повторне відстеження планується здійснити через рік після набрання чинності
цього регуляторного акта з використанням показників результативності
шляхом аналізу статистичних даних порівняно з даними базового відстеження
результативності.
Відстеження результативності буде здійснене Державною службою України з
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Голова

Володимир Лапа
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства
України "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 13 лютого 2013 року № 96"
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Діючі тарифи на платні послуги, які надаються бюджетними установами,
що належать до сфери управління Державної служби України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та затверджені наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 лютого 2013
року № 96 “Про затвердження розмірів плати за послуги з питань ветеринарної
медицини, захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, які надаються
органами та установами, що входять до сфери управління Державної
ветеринарної та фітосанітарної служби” є економічно не обґрунтованими, не
враховують збільшення вартості всіх договірних робіт та послуг, поточні
інфляційні процеси та валютні коливання, оскільки значно зросли виробничі
витрати, зросла собівартість послуг, що обумовлена значним підвищенням цін
на комунальні видатки, імпортні та вітчизняні хімічні реактиви, середовища,
діагностичні набори, на придбання технічних умов, технічних регламентів на
виготовлення мікробіологічних препаратів та штамів культур, витратні
матеріали, паливно–мастильні та інші матеріали.
Як наслідок, на сьогоднішній день, фактичні видатки установ ветеринарної
та фітосанітарної служби не відповідають рівню видатків закладених при
формуванні тарифів, що призводить до збиткового характеру діяльності
державних установ, що належать до сфери управління Державної служби
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Збиткова діяльність установ призводить до зменшення ефективності та
якості надання послуг, що негативно впливає на виконання державою основних
завдань у сферах ветеринарної медицини та захисту рослин.
Крім того, у зв’язку із розширенням галузі акредитації, збільшенням
асортименту мікробіологічних препаратів, застосуванням нових методів
дослідження та збільшенням кількості показників, що досліджуються, слід
зазначити про необхідність у розширенні переліку платних лабораторних
послуг, які надаються установами ветеринарної медицини, фітосанітарними
інспекціями та державними установами з питань захисту рослин та
затвердження єдиних розмірів вартості на нові послуги.
На підставі всебічного аналізу господарських відносин стосовно надання
послуг з питань ветеринарної медицини, захисту рослин, які надаються
органами та установами, що належать до сфери управління Державної служби
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів,
проблему передбачається вирішити шляхом державного регулювання за
рахунок підвищення діючих тарифів та розширення переліку платних
лабораторних послуг.
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2. Мета і шляхи її досягнення
Метою цього проекту наказу є забезпечення усунення збитковості
діяльності установ що належать до сфери управління Державної служби
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
шляхом приведення тарифів на платні послуги до рівня економічно
обґрунтованих витрат, з урахуванням методик проведення лабораторних
досліджень, техніко–економічних розрахунків, кошторисів з урахуванням
ставок податків і зборів, цін на матеріальні ресурси та послуги; затвердження
розміру плати за надання нових платних послуг та унеможливлення
встановлення різної вартості за одну і ту ж саму послугу різними установами
що належать до сфери управління Державної служби України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
3. Правові аспекти
Питання, які вирішуються даним проектом наказу, регулюються Законами
України "Про ветеринарну медицину", "Про захист рослин", постановами
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1348 "Деякі питання
надання послуг Державною ветеринарною та фітосанітарною службою,
органами та установами, що належать до сфери її управління" та від 14
листопада 2009 року № 1167 "Про затвердження Порядку формування тарифів
на ветеринарні послуги, що надаються державними установами ветеринарної
медицини" (далі - Порядок), Указом Президента України від 13 квітня 2011
року № 464/2011 “Про затвердження Положення про Державну ветеринарну та
фітосанітарну службу України”, наказом Державного комітету ветеринарної
медицини України від 26 листопада 2010 року № 524 "Про затвердження Норм
часу і чисельності працівників державних установ ветеринарної медицини",
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 квітня 2011року за
№ 442/19180.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація наказу не потребує додаткових витрат бюджетних коштів.
Пункт 4 Порядку формування тарифів на ветеринарні послуги передбачає,
що для розрахунку тарифів враховується середня вартість предметів і
матеріалів за минулий рік. Даний підхід не дозволяє враховувати поточні
інфляційні процеси, валютні коливання тощо.
Однак, відповідно до пунктів 17-18 Порядку в разі зміни ставок податків,
зборів, мінімального рівня заробітної плати, ставок орендної плати, інших
обов’язкових платежів і зборів, цін і тарифів на комунальні послуги,
енергоносії, матеріальні та паливно-енергетичні ресурси запроваджується
коригування тарифів.
Коригуванню підлягають лише ті індивідуальні складові витрат, за якими
відбулися цінові зміни, що сприятиме забезпеченню економічної
обґрунтованості та прозорості запровадження механізму коригування тарифів.
Аналіз собівартості ветеринарних послуг та послуг, які надаються у сфері
захисту рослин, показує, що цінові зміни відбулися за такими складовими:
матеріальними та накладними витратами.
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Стаття витрат "матеріальні витрати" розраховується, виходячи з вартості
предметів і матеріалів, зокрема медикаментів, біопрепаратів, діагностикумів,
реактивів тощо, необхідних для проведення лабораторного дослідження.
Відповідно до Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-2010
вищезазначені матеріали та предмети відносяться до 21 розділу класифікації
продукції та послуг, а саме: "Продукція фармацевтична основна та
фармацевтичні препарати".
За офіційними даними Державного комітету статистики України індекс цін
виробників основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів з
грудня по грудень 2013 року становить 107,7%, з грудня по грудень 2014 року –
126,1%.
Стаття витрат "матеріальні витрати" та "вартість утилізації зразків" при
проведенні аналітичних досліджень засобів захисту рослин щодо відповідності
їх сертифіката якості розраховується, виходячи з вартості предметів і
матеріалів, реактивів тощо, необхідних для проведення лабораторного
дослідження. Відповідно до Державного класифікатора продукції та послуг ДК
016-2010, вищезазначені матеріали та предмети відносяться до 20 розділу
класифікації продукції та послуг, а саме: "Речовини хімічні та хімічні
продукти".
За офіційними даними Державного комітету статистики України індекс цін
виробників хімічних речовин і хімічної продукції з грудня по грудень 2013 року
становить 94,7%, з грудня по грудень 2014 року – 153,9%.
Для проведення індексації накладних витрат застосовується загальний
індекс цін виробників промислової продукції (оскільки до накладних витрат
відноситься сукупність видатків установ з управління, обслуговування та
організації процесу надання ветеринарних послуг, та послуг у сфері захисту
рослин), який становить: з грудня по грудень 2013 року -101,7%, з грудня по
грудень 2014 року – 131,8%.
З метою врахування поточних інфляційних процесів необхідним є
застосування прогнозного значення індексу цін виробників промислової
продукції, що згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2014 року "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального
розвитку України на 2015 рік та основними макропоказниками Прогнозу
економічного і соціального розвитку України на 2016 і 2017 роки" у редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2015 року № 76 становить
126,5 %.
Скоригований тариф на послуги визначається шляхом додавання вартості
змінених і незмінених складових.
Так, в залежності від матеріаломісткості послуги проіндексовані тарифи
підвищуються в середньому на 60-70%, що відповідає офіційним тенденціям
змін цін за даним видом економічної діяльності.
Таким чином, є доцільним розробка даного проекту нормативно-правового
акта, яка обумовлено необхідністю забезпечення економічної обґрунтованості
розмірів тарифів на послуги в сферах ветеринарної медицини та захисту
рослин. Нові розміри плати за послуги державних установ ветеринарної
медицини, фітосанітарних інспекцій та державних установ з питань захисту
рослин враховують поточні інфляційні процеси та валютні коливання, а також
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унеможливлять встановлення різної вартості за одну і ту ж саму послугу
різними установами ветеринарної медицини.
5. Позиція заінтересованих органів
Проект наказу підлягає погодженню з Міністерством фінансів України,
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Державною
регуляторною службою України.
6. Регіональний аспект
Проект наказу не стосується розвитку адміністративно-територіальних
одиниць.
61. Запобігання дискримінації
У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.
7. Запобігання корупції
Проект наказу не містить правил і процедур, які можуть містити ризики
вчинення корупційних правопорушень.
8. Громадське обговорення
Проект наказу розміщений та оприлюднений на офіційному 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
Даний проект наказу є регуляторним актом. Актуальність та доцільність
розробки проекту обумовлено необхідністю забезпечення економічної
обґрунтованості розмірів тарифів на послуги в сферах ветеринарної медицини
та захисту рослин, враховуючи поточні інфляційні процеси та валютні
коливання, а також унеможливлення встановлення різної вартості за одну і ту ж
саму послугу різними установами ветеринарної медицини.
101 . Вплив реалізації акта на ринок праці
Реалізація проекту наказу не матиме впливу на ринок праці.
11. Прогноз результатів
Прийняття та реалізація проекту наказу дозволить забезпечити
встановлення тарифів на ринковому рівні, збільшення дохідної частини
державного бюджету, підвищення якості послуг у сферах ветеринарної
медицини та захисту рослин.
Перший заступник Міністра аграрної
політики та продовольства України
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