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Проект  

"Зміцнення спроможності галузевих асоціацій до аналізу політики дерегуляції і 

розвитку саморегулювання у сфері безпечності і якості аграрної продукції" 

 

Звіт за 1 етап  

 

Пункт 1.4.  
1.4.1 Перелік нормативно-правових актів щодо галузевого саморегулювання в Україні.  

• Засадничі законодавчі акти: 

Конституція України (стаття 36) 

Господарський кодекс України (стаття 5) 

• "Парасолькові" законодавчі акти:  

"Про громадські об‘єднання" (Стаття 2),  

"Про організації роботодавців, їх об‘єднання, права і гарантії їх діяльності" (Стаття 5),  

"Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Статті 19,20),  

"Про торгово-промислові палати в Україні" (Стаття 11). 

• Законодавство щодо державного та ринкового контролю:  

"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Статті 2, 

Стаття 3, Стаття 4, Стаття 8, Стаття 9, Стаття 9-1, Стаття 9-2).  

"Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні 

продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" (Розділ II "Система 

державного контролю. повноваження органів виконавчої влади у сфері державного контролю. 

права та обов’язки операторів ринку", Розділ III "Принципи та вимоги до здійснення державного 

контролю", Розділ V "Планування державного контролю", Розділ VI "Державний контроль 

харчових продуктів тваринного походження та живих тварин", Розділ IX "Відповідальність за 

порушення цього закону, законодавства про харчові продукти та корми") 

• Мораторій на перевірки:  

"Про державний бюджет України на 2014 рік" (Стаття 31),  

"Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 

податкової реформи" (Прикінцеві положення, п.3),  

"Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності"  

• Законодавство про безпечність і якість аграрної та харчової продукції: 

"Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" (Стаття 1 "Терміни 

та х визначення", Розділ III "Засади та порядок здійснення державного контролю", Розділ IV 

"Санітарні заходи та окремі показники якості харчових продуктів", Розділ VI "Виробництво та обіг 

харчових продуктів", Розділ VII "Загальні гігієнічні вимоги щодо поводження з харчовими 

продуктами"). 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/stru#Stru
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15/stru#Stru
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572-17/stru#Stru
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5026-17/stru#Stru
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/671/97-%D0%B2%D1%80/stru#Stru
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/877-16/stru#Stru
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2042-19/stru#Stru
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2042-19/stru#Stru
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/719-18/stru#Stru
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/71-19/ed20141228/stru/page13#Stru13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/71-19/ed20141228/stru/page13#Stru13
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1728-19/stru#Stru
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1728-19/stru#Stru
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80/stru#Stru
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• Законодавство із захисту споживача 

"Про захист прав споживачів" (Стаття 1-1 "Сфера дії цього закону" та Розділ III "Громадські 

організації споживачів (об'єднання споживачів)". 

• Законодавство із технічного регулювання і дотичних питань 

"Про метрологію і метрологічну діяльність" (Розділ ІУ "Оцінка відповідності та повірка засобів 

вимірювальної техніки" та Розділ У "Метрологічний нагляд"). 

"Про технічні регламенти та оцінку відповідності" (Стаття 2 "Сфера дії закону", Розділ ІІІ 

"Технічні регламенти та процедура оцінки відповідності", Розділ IV "Особливості розроблення та 

прийняття технічних регламентів і процедур оцінки відповідності", Розділ VI "Оцінка 

відповідності", Розділ VII "Призначені органи", Розділ VIII "Визнання результатів оцінки 

відповідності"). 

"Про стандартизацію" (Розділ II "Організація стандартизації", Розділ III "Основні засади, 

процедури розроблення і прийняття та застосування національних стандартів, кодексів усталеної 

практики та змін до них", Розділ IV "Інформаційне забезпечення та право власності на національні 

стандарти, кодекси усталеної практики та каталоги і використання коштів, одержаних від їх 

реалізації). 

"Про акредитацію органів з оцінки відповідності" (Стаття 11. "Порядок проведення акредитації" 

та Статтю 12. "Обов'язки акредитованих органів з оцінки відповідності"). 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1023-12/stru#Stru
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1314-18/stru#Stru
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/124-19/stru#Stru
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1315-18/stru#Stru
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2407-14/stru#Stru

