Звіт про базове відстеження наказу МОЗ від 15 травня 2020 року № 1145
«Про затвердження Вимог до тверджень про поживну цінність харчових
продуктів та тверджень про користь для здоров'я харчових продуктів»
1. Вид та назва регуляторного акта
Наказ МОЗ від 15 травня 2020 року № 1145 «Про затвердження Вимог до
тверджень про поживну цінність харчових продуктів та тверджень про користь
для здоров'я харчових продуктів», зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 04 серпня 2020 р. за № 745/35028 (далі – наказ № 1145).
2. Назва виконавця заходів з базового відстеження результативності
регуляторного акта
Міністерство охорони здоров’я України.
3. Цілі прийняття акта
Наказ № 1145 розроблено на виконання пунктів 226 − 228, 231 Плану
заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106.
Цілями прийняття регуляторного акта є
захист інтересів споживачів, в тому числі шляхом надання їм належної
інформації про харчові продукти;
підвищення загальної безпечності харчових продуктів, захисту життя і
здоров’я людей;
прозорі
умови
для
харчового
бізнесу,
підвищення
його
конкурентоспроможності та розширення доступу на ринок Європейського
Союзу і міжнародні ринки збуту харчової продукції.
4. Строк виконання заходів з базового відстеження результативності
регуляторного акта
Аналізом регуляторного впливу акта передбачалося проведення заходів із
базового відстеження результативності після набрання ним чинності шляхом
аналізу статистичних даних.
5. Тип відстеження
Базове відстеження.
6. Методи одержання результатів відстеження
Статистичний метод.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а
також способи одержання даних
Відстеження результативності наказу 1145 здійснювалося шляхом аналізу
статистичних даних, а саме:
загальної кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія
регуляторного акта;
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кількості пропозицій та клопотань суб’єктів господарювання щодо
вдосконалення норм регуляторного акта;
рівня поінформованості суб’єктів господарювання щодо основних положень
регуляторного акта.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Показники результативності
Загальна кількість суб’єктів
господарювання, на яких поширюється
дія регуляторного акта
Кількість пропозицій та клопотань
суб’єктів господарювання щодо
вдосконалення норм регуляторного
акта
Рівень поінформованості суб’єктів
господарювання щодо основних
положень регуляторного акта

Базове відстеження
з 21.08.2020 по 21.05.2021
27645
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Високий. Наказ розміщено на
офіційному сайті Верховної Ради
України, веб-сайті МОЗ та
опубліковано в офіційному
друкованому виданні «Офіційний
вісник України»

*Пропозиції полягали у внесенні змін щодо можливості доповнення тверджень, що
можуть використовуватись на підставі «дозволів». Відповідно до Закону України «Про
основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» така проццедура
відсутня, відповідно не може бути запроваджена.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей
Регуляторним актом у цілому досягнуто цілей, задекларованих при його
прийнятті.
Разом з цим, наразі відповідно до пункту 5 наказу 1145 діє перехідний
період відповідно до якого харчові продукти, які відповідали вимогам
законодавства, що діяло до набрання чинності цим наказом, проте не
відповідають вимогам цього наказу, можуть ввозитися на митну територію
України, вироблятися і вводитися в обіг протягом трьох років після набрання
чинності цим наказом. Такі харчові продукти можуть перебувати в обігу до
настання кінцевої дати споживання, закінчення строку придатності,
мінімального терміну придатності, дати «вжити до».
Міністр
охорони здоров’ України
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