ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань бюджету
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-40-29, 255-43-61, факс: 255-41-23

Комітет Верховної Ради України
з питань аграрної та земельної
політики
До законопроекту за реєстр.
№ 4554 від 29.12.2020 р.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на засіданні 17 лютого
2021 року (протокол № 78) відповідно до статей 27 і 109 Бюджетного кодексу
України та статті 93 Регламенту Верховної Ради України розглянув проект
Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
приведення законодавства України у сфері дитячого харчування у відповідність
до вимог законодавства ЄС (реєстр. № 4554 від 29.12.2020 р.), внесений
народними депутатами України Мезенцевою М.С., Вінтоняк О.В. та іншими.
Законопроектом передбачається внесення змін до ряду законів України,
предметом регулювання яких є безпечність та якість харчових продуктів,
державний контроль у сфері безпечності та якості харчових продуктів, охорона
здоров’я людей, рекламна діяльність, та визнання Закону України «Про дитяче
харчування» таким, що втратив чинність. Зокрема, положеннями законопроекту
пропонується таке:
– розмежування повноважень стосовно затвердження окремих показників
якості харчових продуктів, призначених для дитячого харчування, між
центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію
державної політики у сфері охорони здоров’я, та центральним органом
виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у
сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів /зміни до
статей 6 і 7 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності
та якості харчових продуктів»/;
– зобов’язання операторів ринку надсилати компетентному органу
повідомлення про намір введення в обіг або ввезення на митну територію
України дитячого харчування, харчових продуктів для спеціальних медичних
цілей та харчових продуктів для контролю ваги /зміни до статті 20 Закону
України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових
продуктів»/. Поряд з тим, передбачається, що при підготовці щорічного плану
державного контролю мають враховуватися, зокрема, відомості, що містяться у
вищезазначених повідомленнях операторів ринку про намір введення в обіг або
ввезення на митну територію України дитячого харчування, харчових продуктів
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для спеціальних медичних цілей та харчових продуктів для контролю ваги /зміни
до статті 25 Закону України «Про державний контроль за дотриманням
законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного
походження, здоров’я та благополуччя тварин»/, а також запровадження санкцій
за порушення вимог законодавства у сфері безпечності та якості дитячого
харчування /зміни до статті 65 зазначеного Закону/, а саме за: порушення вимог
щодо надсилання вищезазначеного повідомлення про намір введення в обіг або
ввезення на митну територію України харчових продуктів – накладення штрафу
на юридичних осіб у розмірі 8 мінімальних заробітних плат, на фізичних осібпідприємців – у розмірі 5 мінімальних заробітних плат; пропонування до
реалізації або реалізація дитячого харчування з порушенням вимог до вмісту або
кількості інгредієнтів та/або речовини, визначених законодавством, –
накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі 25 мінімальних заробітних
плат, на фізичних осіб-підприємців – у розмірі 17 мінімальних заробітних плат;
пропонування до реалізації або реалізація дитячого харчування, що містить
речовини та/або інгредієнти, заборонені законодавством, – накладення штрафу
на юридичних осіб у розмірі 40 мінімальних заробітних плат, на фізичних осібпідприємців – у розмірі 25 мінімальних заробітних плат;
– заборона реклами дитячих сумішей початкових та дитячих сумішей для
подальшого годування, крім випадків, передбачених Законом України «Про
рекламу» /цей Закон доповнюється новою статтею 25-2/, а також перегляд
розмірів санкцій за окремі види порушень законодавства про рекламу /зміни до
статті 27 цього Закону/: за неподання або подання завідомо недостовірної
інформації щодо вартості розповсюдженої реклами та/або виготовлення реклами
та/або вартості розповсюдження реклами центральному органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за
додержанням законодавства про захист прав споживачів, – на рекламодавців,
виробників реклами та розповсюджувачів реклами накладається штраф у розмірі
50 мінімальних заробітних плат /чинна норма – 100 мінімальних заробітних
плат/; у разі неможливості встановлення вартості реклами, розповсюдженої з
порушенням вимог Закону, – на рекламодавців та розповсюджувачів реклами
накладається штраф у розмірі 100 мінімальних заробітних плат /чинна норма –
до 300 мінімальних заробітних плат/, при цьому усі рішення про накладення
штрафу за порушення законодавства про рекламу прийматиме центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного
контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів.
У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що його реалізація
не потребує додаткових видатків з державного бюджету чи місцевих бюджетів.
Згідно з експертним висновком Міністерства фінансів України
запровадження нових видів відповідальності у вигляді штрафів та збільшення
існуючих штрафів може вплинути на збільшення дохідної частини державного
бюджету, оскільки відповідно до пункту 23 частини другої статті 29 Бюджетного
кодексу України до доходів загального фонду державного бюджету, зокрема,
віднесено кошти від санкцій (штрафи, пеня тощо), що застосовуються відповідно
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до закону. При цьому, відмічено, що обсяг надходжень до дохідної частини
державного бюджету від нарахованих штрафів буде залежати від дотримання
суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері безпечності та якості
дитячого харчування. Загалом Мінфін у межах компетенції не заперечує щодо
розгляду Верховною Радою України законопроекту.
За підсумками розгляду законопроекту прийнято рішення: законопроект
матиме опосередкований вплив на показники бюджету (може призвести до
збільшення доходів державного бюджету від штрафів у разі виявлення
відповідних правопорушень). У разі прийняття відповідного закону він може
набирати чинності згідно із законодавством.
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