
ПРОЕКТ 

РІШЕННЯ 
круглого столу «Епізоотичний статус благополуччя України, як результат 

діяльності галузі ветеринарної медицини, та загрози сьогодення» 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України,  

12 квітня, м. Київ 
 

Переважна більшість присутніх на засіданні круглого столу прийшли до 

висновку, що Уряд України повинен визнати помилковими раніше прийняті 

рішення щодо реформування системи державного контролю у сферах, які не можна 

було поєднати із належною ефективністю (сфера ветеринарно-санітарних та 

фітосанітарних заходів і технічного регулювання, яка не стосується харчових 

продуктів, повинні бути розділені між окремими суб’єктами державної влади).   

Завданням Кабінету Міністрів України, як найвищого органу виконавчої 

влади в державі, є захист прав, свобод та здоров’я громадян. Вже настав час 

повернути довіру українських споживачів до Національного компетентного органу. 

Нідерландський приклад подібного об’єднання визнаний не ефективним, про що 

Уряд Нідерландів офіційно повідомив у щорічному звіті про результати діяльності.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Уряд України має запровадити внутрішню процедуру оцінки ефективності 

державного контролю, як елементу надання внутрішніх та зовнішніх гарантій 

споживачам, проаналізувати ефективність роботи компетентного органу 

(Держпродспоживслужби), враховуючи визначені Кодексом здоров’я наземних 

тварин МЕБ маркери (показники). 

2. Координацію діяльності Національного компетентного органу у сфері 

ветеринарно-санітарних та фітосанітарних заходів передати під контроль та 

оперативне керування посадовою особою на рівні віце-прем’єр міністра.  

3. Створити вертикально інтегровану організаційну структуру Державної служби 

України з контролю ветеринарно-санітарних та фітосанітарних заходів, 

виділивши її у самостійне управління галуззю. 

4. Створити окремий режим погодження проектів регуляторних актів у сфері 

Державного контролю ветеринарно-санітарних та фітосанітарних заходів. 

Приймати нормативні документи після отримання позитивного висновку 

офіційного представництва ЄС в Україні як таких, які відповідають політиці 

безпечності харчових продуктів, здоров‘я населення та статусу епізоотичного 

благополуччя території. 

5. Застосувати світову практику введення інституцій головних державних 

інспекторів (CVO) із повноваженнями самостійного прийняття обґрунтованого 

рішення на рівні території України та транскордонного переміщення потенційно 

контамінованих об‘єктів.  

6. До впровадження механізму заміщення виконання приватними фахівцями 

ветеринарної медицини обов‘язкових протиепізоотичних заходів, фінансування 

державних установ ветеринарної медицини здійснювати із загального фонду 

державного бюджету.  

7. Рішенням Уряду створити пряму систему взаємовідносин Головного 

державного інспектора ветеринарної медицини та підрозділів місцевої 

Національної поліції. Затвердити рішенням Кабінету Міністрів України 



порядок, спільного із Головним державним інспектором ветеринарної 

медицини, оперативного управління поліцією під час проведення заходів, 

спрямованих на запобігання масових отруєнь, розповсюдження високо-

патогенних збудників інфекційних хвороб, заходів, пов‘язаних із ліквідацією 

спалахів.  

8. Запровадити із використанням сучасних технологій, порядок обов‘язкової 

простежуваності (на виконання Закону України «Про основні засади 

безпечності та якості харчових продуктів») щодо живих тварин, продукції 

тваринного походження, на правилах самостійного декларування (внесення 

даних) операторами ринку. Створити умови щодо здійснення контролю 

Національним Компетентним органом переміщення об‘єктів санітарних заходів.  

9. Державній надзвичайній протиепізоотичній комісії при Кабінеті Міністрів 

України у зв’язку з неконтрольованим поширенням африканської чуми свиней 

(АЧС), що призвело до кризового стану розвитку свинарства та формування 

соціальної напруги в Державі, порушити клопотання перед  Кабінетом Міністрів 

України щодо визначення персональної відповідальності посадових осіб на 

рівні центральних, обласних та районних органів виконавчої влади. 

10. Впровадити в першому півріччі 2017р. розроблену Національною академією 

аграрних наук науково-обґрунтовану Державну цільову програму на 2017–2020 

рр. щодо оздоровлення галузі свинарства України від африканської чуми 

свиней. 

11. На базі науково-дослідних установ ветеринарної медицини створити  науково-

методичні референс-центри із вирішення проблем та надання наукових 

обґрунтувань, роз‘яснень, проведення наукових лабораторних досліджень щодо 

найбільш актуальних проблем галузі ветеринарної медицини.  

12. Державній надзвичайній протиепізоотичній комісії при Кабінеті Міністрів 

України врахувати Рекомендації НААН щодо регуляції чисельності дикого 

кабана з метою профілактики африканської чуми свиней. 

13. Національній академії аграрних наук  у термін до 1 липня 2017 року завершити 

та подати на розгляд Міністерству аграрної політики та продовольства проект 

закону України “Про ветеринарну медицину”, в якому врахувати сучасні 

європейські вимоги до формування державної політики в частині здоров’я та 

благополуччя тварин. 

14. Привести у відповідність до міжнародних вимог нормативно-правову базу з 

проблем біобезпеки та біозахисту в Україні (проект закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення заходів 

із біологічної безпеки та збереження тваринництва в Україні»). 

15. Держпродспоживслужбі, науковим установам ветеринарної медицини 

Національної академії аграрних наук спільно із навчальними закладами, що 

мають факультети ветеринарної медицини, організувати та провести в травні 

ц.р. міжнародну науково-практичну конференцію з проблем особливостей 

розповсюдження африканської чуми свиней в Україні та сусідніх країнах.  

16. Вищим навчальним закладам, що мають факультети ветеринарної медицини, 

провести відкриті лекції для студентів та викладачів, із залученням фахівців 

Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів, Національної академії аграрних наук з метою популяризації галузі 

ветеринарної медицини, розповсюдження інформації щодо основних заходів 

боротьби із патогенами, підвищення рівня обізнаності щодо ситуації в сучасній 

системі Державного ветеринарного контролю тощо. 

 


