Звіт про базове відстеження наказу МОЗ від 23 грудня 2019 року № 2646
«Про затвердження Показників безпечності харчових продуктів
«Максимальні межі (рівні) залишків діючих речовин ветеринарних
препаратів у харчових продуктах тваринного походження»
1. Вид та назва регуляторного акта
Наказ МОЗ від 23 грудня 2019 року № 2646 «Про затвердження
Показників безпечності харчових продуктів «Максимальні межі (рівні)
залишків діючих речовин ветеринарних препаратів у харчових продуктах
тваринного походження», зареєстрований в Міністерстві юстиції України
14 січня 2020 р. за № 42/34325 (далі – наказ № 2646).
2. Назва виконавця заходів з базового відстеження результативності
регуляторного акта
Міністерство охорони здоров’я України.
3. Цілі прийняття акта
Наказ № 2646 розроблено на виконання пунктів 252, 306 та 307 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 здоров’я тварин і людей, навколишнього середовища від ризиків,
пов’язаних із застосуванням ветеринарних препаратів, а також запобігання
негативним економічним наслідкам таких заходів;
приведення законодавства України у відповідність до принципів
державної регуляторної політики.
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 2646 здійснювалося шляхом аналізу
статистичних даних, а саме:
кількість проведених досліджень проб харчових продуктів тваринного
походження на вміст залишків діючих речовин ветеринарних препаратів;
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кількість проб харчових продуктів тваринного походження на вміст
залишків діючих речовин ветеринарних препаратів, що не відповідають
вимогам.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Показники результативності
Кількість актів відбору зразків*
Кількість експертних висновків де
встановлено невідповідності при
лабораторному дослідженні*

Базове відстеження
з 28.04.2020 по 21.05.2021
7541
403

*https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iRG2ZsbXeqHALk1VObzTwsJVand7x6fTa8DrD
dAqJwo/edit#gid=857129283

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей
За результатами аналізу відстеження можна зробити висновок про те, що
в цілому шляхом прийняття вказаного нормативного-правового акта вдається
досягти визначених цілей, зокрема запобігти негативному впливу на здоров’я
людей пов’язаних із споживанням харчових продуктів, що містять залишки
ветеринарних препаратів в кількості, що перевищує максимально допустимі
рівні, а також запобігти негативним економічним наслідкам та іміджевим
втратам, що могли виникнути в результаті експорту такої продукції в країни
Європейського Союзу.
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