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Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
приведення законодавства України у сфері
дитячого харчування у відповідність до
вимог законодавства ЄС

5

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
приведення законодавства України у сфері
забезпечення дитячим харчуванням у
відповідність з вимогами законодавства
Європейського Союзу
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

6

І. Внести зміни до таких законодавчих
актів України:
1. Статтю 61 Закону України «Основи

І. Внести зміни до таких законодавчих
актів України:
1. Статтю 61 Основ законодавства України

7

-1- Н.д. Скрипка Т. В. (р.к. №358)

Відхилено

1

№

8

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

законодавства України про охорону здоров'я»
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
№ 4, ст. 19 із наступними змінами) викласти в
такій редакції:

Пункт 1 частини першої законопроекту
доповнити новим абзацом наступного змісту:
«Контроль за виконанням санітарногігієнічних та інших нормативних вимог щодо
продуктів дитячого харчування покладається
на центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері
безпечності та окремих показників якості
продуктів».

Усі
положення,
потрібні для здійснення
державного контролю за
дитячим харчуванням,
вже містяться у ЗУ «Про
державний контроль за
дотриманням
законодавства
про
харчові
продукти,
корми, побічні продукти
тваринного
походження,
ветеринарну медицину
та
благополуччя
тварин». Дублювання
норм
зазначеного
Закону в інших Законах
України не є доцільним.
Враховано редакційно

про охорону здоров'я (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19, № 15, ст.
132, 2014 р., № 2-3, ст. 41) викласти в такій
редакції:

«Стаття 61. Дитяче харчування

-2- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Солод Ю. В.
(р.к. №258)
. Пункт 1 розділу І проекту викласти в
такій редакції:
"1. Статтю 61 Основ законодавства
України про охорону здоров'я (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19)
викласти в такій редакції:
"Стаття 61. Дитяче харчування
Право дітей на забезпечення достатнім,
високоякісним та безпечним харчуванням є
складовою
частиною
гарантованого
Конституцією України права на достатній
життєвий рівень та охорону здоров'я.
Держава забезпечує дітей віком до трьох
років дитячим харчуванням, що відповідає
вимогам законодавства про безпечність та
окремі показники якості харчових продуктів.
Діти грудного віку та другого року життя,
які входять до складу малозабезпечених
сімей, а також діти грудного та раннього віку,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, мають статус дитини, яка

Майже
всі
положення
запропонованої редакції
статті
61
Основ
законодавства України
про охорону здоров’я
(крім другого абзацу) не
стосуються
сфери
регулювання
зазначеного
вище
Закону
України
(оскільки в них йдеться
не про організацію
системи
охорони
здоров’я в державі і не
про
безпечність
харчування
для
здоров’я,
а
про
визначення кола осіб,
які мають право на
пільги
щодо

«Стаття 61. Дитяче харчування
Держава забезпечує дітей віком до трьох
років дитячим харчуванням, що відповідає
вимогам законодавства про безпечність та
окремі показники якості харчових продуктів,
відповідно до Закону України «Про охорону
дитинства».
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

постраждала внаслідок воєнних дій і збройних
конфліктів, або з числа внутрішньо
переміщених осіб, діти з числа осіб,
визначених у статті 10 Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту",
забезпечуються
дитячим
харчуванням безкоштовно в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
Видатки на забезпечення дитячим
харчуванням дітей грудного віку та другого
року життя, які входять до складу
малозабезпечених сімей, а також дітей
грудного та раннього віку, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають
статус дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій і збройних конфліктів, або з числа
внутрішньо переміщених осіб, дітей з числа
осіб, визначених у статті 10 Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального
захисту",
здійснюються
державою за рахунок коштів Державного
бюджету України.
Набори дитячого харчування та порядок
безкоштовного
забезпечення
дитячим
харчуванням дітей грудного віку та другого
року життя, які входять до складу
малозабезпечених сімей, а також дітей
грудного та раннього віку, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають
статус дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій і збройних конфліктів, або з числа
внутрішньо переміщених осіб, дітей з числа
осіб, визначених у статті 10 Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального
захисту",
затверджуються
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у
сфері охорони здоров’я.
Набори дитячого харчування (далі - норми)
визначаються в натуральних показниках та
формуються центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної

забезпечення дитячим
харчуванням і механізм
фінансування
таких
пільг).
В той же час
аналогічні положення
було
враховано
у
шляхом доповнення ЗУ
«Про
охорону
дитинства»
новою
статтею
34-1
(див.
правки № 7, № 12-20)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

політики у сфері охорони здоров’я, з
використанням нормативів фізіологічної
потреби організму дитини у продуктах
харчування виходячи з їх хімічного складу та
енергетичної
цінності
з
урахуванням
рекомендацій Всесвітньої організації охорони
здоров'я. Основним принципом формування
набору дитячого харчування є забезпечення
дитини повноцінним харчуванням для
розвитку здорового організму.
Органи місцевого самоврядування мають
право приймати рішення про додаткове
пільгове або безкоштовне забезпечення
дитячим харчуванням дітей грудного віку та
другого року життя, які входять до складу
малозабезпечених сімей, а також дітей
грудного та раннього віку, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають
статус дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій і збройних конфліктів, або з числа
внутрішньо переміщених осіб, дітей з числа
осіб, визначених у статті 10 Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", з урахуванням місцевих
бюджетів.
Органи
місцевого
самоврядування
зобов'язані інформувати батьків дітей або їх
інших законних представників стосовно норм
та порядку безкоштовного і пільгового
забезпечення дитячим харчуванням дітей
грудного віку та другого року життя, які
входять до складу малозабезпечених сімей, а
також дітей грудного та раннього віку, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи, мають статус дитини, яка
постраждала внаслідок воєнних дій і збройних
конфліктів, або з числа внутрішньо
переміщених осіб, дітей з числа осіб,
визначених у статті 10 Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", відповідно до закону".
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-3- Н.д. Юрчишин П. В. (р.к. №228)

9

Держава забезпечує дітей віком до трьох
років дитячим харчуванням, що відповідає
вимогам законодавства про безпечність та
окремі
показники
якості
харчових
продуктів.».

1. Статтю 61 Закону України «Основи
законодавства України про охорону здоров'я»
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
№ 4, ст. 19 із наступними змінами) викласти в
такій редакції:
«Держава забезпечує дітей віком до трьох
років дитячим харчуванням, що відповідає
вимогам законодавства про безпечність та
окремі показники якості харчових продуктів,
відповідно до Закону «Про охорону
дитинства».».
-4- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
Держава забезпечує дітей віком до трьох
років дитячим харчуванням, що відповідає
вимогам законодавства про безпечність та
окремі показники якості харчових продуктів,
відповідно до Закону «Про охорону
дитинства».
-5- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)
Статтю 61 Закону України «Основи
законодавства України про охорону здоров’я»
доповнити абзацами наступного змісту:
«Діти грудного та раннього віку із
малозабезпечених сімей забезпечуються
безоплатним дитячим харчуванням у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
Органи місцевого самоврядування можуть
приймати рішення про пільгове забезпечення
дитячим харчуванням дітей грудного та
раннього віку із малозабезпечених сімей, а
також дітей грудного та раннього віку, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи, у порядку та за нормами,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Враховано

Враховано частково
Майже
всі
положення
запропонованої редакції
статті
61
Основ
законодавства України
про охорону здоров’я
(крім перших двох
абзаців) не стосуються
сфери
регулювання
зазначеного
вище
Закону
України
(оскільки в них йдеться
не про організацію
системи
охорони
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№

10

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

визначеними
органами
місцевого
самоврядування,
за
рахунок
видатків
відповідних місцевих бюджетів.
У разі прийняття зазначеного рішення
органи
місцевого
самоврядування
інформують громадськість про порядок та
норми пільгового забезпечення дитячим
харчуванням.»

здоров’я в державі і не
про
безпечність
харчування
для
здоров’я,
а
про
визначення кола осіб,
які мають право на
пільги
щодо
забезпечення дитячим
харчуванням і механізм
фінансування
таких
пільг).
В той же час
аналогічні положення
було враховано шляхом
доповнення ЗУ «Про
охорону
дитинства»
новою статтею 34-1
(див. правки № 7, № 1220)
Враховано

-6- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
2. У Законі України «Про охорону
дитинства» (Відомості Верховної Ради
України (ВВР), 2001, № 30, ст.142 із
наступними змінами):
-7- Н.д. Юрчишин П. В. (р.к. №228)
1. У Законі України «Про охорону
дитинства» (Відомості Верховної Ради
України (ВВР), 2001, № 30, ст.142 із
наступними змінами):
1) статтю 1 доповнити новим абзацом
такого змісту:
«діти, які мають право на безкоштовне або
пільгове забезпечення дитячим харчуванням –
діти грудного віку та другого року життя, які

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2. У Законі України «Про охорону
дитинства» (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., № 30, ст. 142 із наступними
змінами):
1) статтю 1 після абзацу шістнадцятого
доповнити новим абзацом такого змісту:
«діти, які мають право на безоплатне або
пільгове забезпечення дитячим харчуванням,
діти грудного віку та другого року життя, які
входять до складу малозабезпечених сімей,
діти грудного та раннього віку, які мають
статус дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій і збройних конфліктів, або з числа
внутрішньо переміщених осіб, або дітей з
числа осіб, визначених у статті 10 Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту».
У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий –
двадцять перший вважати відповідно
абзацами вісімнадцятим – двадцять другим;
2) у статті 4:
абзац четвертий після слів «охорони
дитинства» доповнити словами «підтримки
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входять до складу малозабезпечених сімей, а
також діти грудного та раннього віку, які
мають статус дитини, яка постраждала
внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів,
або з числа внутрішньо переміщених осіб,
дітей з числа осіб, визначених у статті 10
Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту"»;
2) в статті 4:
в абзаці четвертому після слова
«дитинства» додати такі слова: «підтримки
виробництва дитячого харчування, у тому
числі первинного виробництва,»;
додати новий абзац такого змісту:
«створення умов для забезпечення наявності
на ринку в достатній кількості дитячого
харчування,
що
відповідає
вимогам
законодавства про безпечність та окремі
показники якості харчових продуктів, в тому
числі шляхом пільгового кредитування та/або
оподаткування операторів ринку харчових
продуктів,
митного
та/або
тарифного
регулювання»;
3) додати новий розділ V1 відповідно з
такою назвою та змістом:
«РОЗДІЛ V1 Забезпечення дитячим
харчуванням дітей, які мають право на
безкоштовне або пільгове забезпечення
дитячим харчуванням
Стаття
341.
Забезпечення
дитячим
харчуванням дітей, які мають право на
безкоштовне або пільгове забезпечення
дитячим харчуванням
Забезпечення дитячим харчуванням дітей,
які мають право на безкоштовне або пільгове
забезпечення
дитячим
харчуванням
здійснюється
через
набори
дитячого
харчування в порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.
Вимоги до наборів дитячого харчування
затверджуються
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виробництва дитячого харчування, у тому
числі первинного виробництва»;
доповнити абзацом шостим такого змісту:
«створення умов для забезпечення
наявності на ринку в достатній кількості
дитячого харчування, що відповідає вимогам
законодавства про безпечність та окремі
показники якості харчових продуктів, у тому
числі шляхом запровадження пільгового
кредитування
та/або
оподаткування
операторів ринку харчових продуктів,
митного та/або тарифного регулювання»;
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та реалізує державну політику у сфері
охорони здоров’я, в натуральних показниках з
використанням нормативів фізіологічної
потреби організму дитини у продуктах
харчування виходячи з їх складу та
енергетичної цінності і з урахуванням
рекомендацій Всесвітньої організації охорони
здоров'я.
Безкоштовне і пільгове забезпечення
дитячим харчуванням дітей, які мають право
на безкоштовне або пільгове забезпечення
таким харчуванням, здійснюється за рахунок
коштів державного бюджету.
Кабінет Міністрів України щорічно при
формуванні Державного бюджету України
передбачає видатки на безкоштовне і пільгове
забезпечення дитячим харчуванням дітей, які
мають право на безкоштовне або пільгове
забезпечення таким харчуванням.
Органи місцевого самоврядування можуть
приймати
рішення
про
додаткове
забезпечення дитячим харчуванням дітей, які
мають право на безкоштовне або пільгове
забезпечення дитячим харчуванням.
Органи
місцевого
самоврядування
зобов'язані інформувати батьків та інших
законних представників дітей, які мають
право на безкоштовне або пільгове
забезпечення дитячим харчуванням, стосовно
порядку
безкоштовного
і
пільгового
забезпечення дитячим харчуванням.
Контроль за дотриманням порядку
безкоштовного і пільгового забезпечення
дитячим харчуванням дітей, які мають право
на безкоштовне або пільгове забезпечення
дитячим харчуванням, здійснює центральний
орган виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері
соціального захисту населення, у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України».
-8- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3) доповнити розділом V1 такого змісту:
«Розділ V1
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А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
1) статтю 1 доповнити новим абзацом
такого змісту: «діти, які мають право на
безкоштовне або пільгове забезпечення
дитячим харчуванням – діти грудного віку та
другого року життя, які входять до складу
малозабезпечених сімей, а також діти
грудного та раннього віку, які мають статус
дитини, яка постраждала внаслідок воєнних
дій і збройних конфліктів, або з числа
внутрішньо переміщених осіб, дітей з числа
осіб, визначених у статті 10 Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту";
-9- Н.д. Скрипка Т. В. (р.к. №358)
новий абзац статті 1 Закону України «Про
охорону дитинства» пропоную викласти в
такій редакції:
«діти, які мають право на безкоштовне або
пільгове забезпечення дитячим харчуванням –
діти грудного віку та другого року життя, які
входять до складу малозабезпечених сімей, а
також діти грудного та раннього віку, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи, мають статус дитини, яка
постраждала внаслідок воєнних дій і збройних
конфліктів, або з числа внутрішньо
переміщених осіб, дітей з числа осіб,
визначених у статті 10 Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту"».

Висновки, обґрунтування

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДИТЯЧИМ
ХАРЧУВАННЯМ ДІТЕЙ, ЯКІ МАЮТЬ
ПРАВО НА БЕЗОПЛАТНЕ АБО ПІЛЬГОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДИТЯЧИМ
ХАРЧУВАННЯМ
Стаття 341. Забезпечення дитячим
харчуванням дітей, які мають право на
безоплатне або пільгове забезпечення
дитячим харчуванням
Забезпечення дитячим харчуванням дітей,
які мають право на безоплатне або пільгове
забезпечення дитячим харчуванням, крім
випадку, якщо такі діти забезпечуються
безоплатним або пільговим харчуванням у
закладах дошкільної освіти, здійснюється
шляхом формування наборів дитячого
харчування в порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.
Забезпечення дитячим харчуванням дітей,
які мають право на безоплатне або пільгове
забезпечення
дитячим
харчуванням,
здійснюється за рахунок коштів державного
бюджету.
Кабінет Міністрів України щороку при
формуванні Державного бюджету України
передбачає видатки на безоплатне і пільгове
забезпечення дитячим харчуванням дітей
відповідно до цього Закону.
Органи місцевого самоврядування можуть
приймати
рішення
про
додаткове
забезпечення дитячим харчуванням дітей, які
мають право на безоплатне або пільгове
забезпечення дитячим харчуванням.
Органи
місцевого
самоврядування
зобов'язані інформувати батьків та інших
законних представників дітей, які мають
право
на
безоплатне
або
пільгове
забезпечення дитячим харчуванням, про
порядок забезпечення таким харчуванням.
Контроль за дотриманням порядку
забезпечення дитячим харчуванням дітей, які
мають право на безоплатне або пільгове
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

забезпечення дитячим харчуванням, здійснює
центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у
сфері соціального захисту населення, у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України».
12

13

14

-10- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
2) у статті 4 в абзаці четвертому після слова
«дитинства,» додати такі слова: «підтримки
виробництва дитячого харчування, у тому
числі первинного виробництва,»;
-11- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
3) у статті 4 додати новий абзац такого
змісту: «створення умов для забезпечення
наявності на ринку в достатній кількості
дитячого харчування, що відповідає вимогам
законодавства про безпечність та окремі
показники якості харчових продуктів, в тому
числі шляхом пільгового кредитування та/або
оподаткування операторів ринку харчових
продуктів,
митного
та/або
тарифного
регулювання.»;
-12- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.

Враховано

Враховано

Враховано
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Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
4) додати новий розділ V1 з такою назвою
та змістом: «Розділ V1 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДИТЯЧИМ ХАРЧУВАННЯМ ДІТЕЙ, ЯКІ
МАЮТЬ ПРАВО НА БЕЗКОШТОВНЕ АБО
ПІЛЬГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИТЯЧИМ
ХАРЧУВАННЯМ
-13- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
Доповнити статтею 341 такого змісту:
-14- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
«Стаття 341. Забезпечення дитячим
харчуванням дітей, які мають право на
безкоштовне або пільгове забезпечення
дитячим харчуванням
-15- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
1. Забезпечення дитячим харчуванням
дітей, які мають право на безкоштовне або
пільгове забезпечення дитячим харчуванням
здійснюється
через
набори
дитячого

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Враховано

Враховано
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харчування в порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.
-16- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
2. Вимоги до наборів дитячого харчування
затверджуються
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику у сфері
охорони здоров’я, в натуральних показниках з
використанням нормативів фізіологічної
потреби організму дитини у продуктах
харчування виходячи з їх складу та
енергетичної цінності і з урахуванням
рекомендацій Всесвітньої організації охорони
здоров'я.
-17- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
3. Безкоштовне і пільгове забезпечення
дитячим харчуванням дітей, які мають право
на безкоштовне або пільгове забезпечення
таким харчуванням, здійснюється за рахунок
коштів державного бюджету.
-18- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Враховано

Враховано

12

№

21

22

23

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

4. Кабінет Міністрів України щорічно при
формуванні Державного бюджету України
передбачає видатки на безкоштовне і пільгове
забезпечення дитячим харчуванням дітей, які
мають право на безкоштовне або пільгове
забезпечення таким харчуванням.
-19- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
5. Органи місцевого самоврядування
можуть приймати рішення про додаткове
забезпечення дитячим харчуванням дітей, які
мають право на безкоштовне або пільгове
забезпечення дитячим харчуванням.
-20- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
6. Органи місцевого самоврядування
зобов'язані інформувати батьків та інших
законних представників дітей, які мають
право на безкоштовне або пільгове
забезпечення дитячим харчуванням, стосовно
порядку
безкоштовного
і
пільгового
забезпечення дитячим харчуванням.
-21- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Враховано

Враховано

13

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

7. Контроль за дотриманням порядку
безкоштовного і пільгового забезпечення
дитячим харчуванням дітей, які мають право
на безкоштовне або пільгове забезпечення
дитячим харчуванням, здійснює центральний
орган виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері
соціального захисту населення, у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.»;
24

2. У Законі України «Про рекламу»
(Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,
№ 8, ст. 62 із наступними змінами):

25

1) доповнити статтею 25² такого змісту:

3. Розділ ІІІ Закону України «Про рекламу»
(Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,
№ 8, ст. 62 із наступними змінами) доповнити
статтею 25² такого змісту:
«Стаття 252. Реклама дитячого харчування
1. Реклама дитячих сумішей початкових та
дитячих сумішей для подальшого годування
заборонена, крім випадків, передбачених цією
статтею.
2. Дозволяється реклама дитячих сумішей
початкових та дитячих сумішей для
подальшого годування шляхом її розміщення:
1) у спеціалізованих виданнях (у тому
числі електронних) з питань догляду за дітьми
грудного віку та/або дітьми раннього віку;
2) у наукових фахових виданнях (у тому
числі електронних);
3) у матеріалах (у тому числі електронних),
які поширюються на семінарах, конференціях,
симпозіумах
з
медичної
тематики,
призначених виключно для осіб, які мають
кваліфікацію в галузі медицини, харчування
або фармації.
Зазначена реклама може містити лише
науково підтверджену інформацію, а також
інформацію, яка не справляє враження, що
штучне вигодовування є рівноцінним або має
переваги
порівняно
із
грудним
вигодовуванням.
Положення
цієї
частини
не
застосовуються до дитячих сумішей для
подальшого
годування
у
випадках,
передбачених частиною третьою цієї статті.

14

№

Редакція, прийнята в першому читанні

26

«Стаття 252. Реклама дитячого харчування

27

1. Реклама дитячих сумішей початкових та
дитячих сумішей для подальшого годування
заборонена, крім випадків, передбачених цією
статтею.
2. Дозволяється реклама дитячих сумішей
початкових та дитячих сумішей для
подальшого годування шляхом розміщення у
публікаціях, присвячених догляду за дітьми
грудного віку, що призначені для медичних
установ та лікарів, а також у наукових
виданнях (публікаціях). Зазначена реклама
може містити тільки науково підтверджену
інформацію, яка унеможливлює трактування,
що штучне вигодовування є рівноцінним
грудному вигодовуванню або має переваги
перед ним. Положення цієї частини не
застосовуються до дитячих сумішей для
подальшого годування, якщо виконуються
умови, передбачені пунктом третім цієї статті.

28

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-22- Н.д. Павлюк М. В. (р.к. №98)

Відхилено

У частині 2 підпункту 1 пункту 2 розділу 1,
слова
"Положення
цієї
частини
не
застосовуються до дитячих сумішей для
подальшого годування, якщо виконуються
умови, передбачені пунктом третім цієї
статті" - виключити;

-23- Н.д. Пасічний О. С. (р.к. №328)

Положення
законопроекту
передбачають
встановлення заборони
реклами
дитячих
сумішей початкових та
дитячих сумішей для
подальшого годування,
одночасно
надаючи
право МОЗ зняти своїм
рішенням цю заборону у
разі
покращення
в
Україні
загального
стану здоров’я дітей
грудного та раннього
віку. Введення такої
повної
заборони
реклами не є доцільним
і не відповідає підходам
до регулювання цього
питання в країнахчленах ЄС та інших
розвинених країнах.
Враховано

У частині другій нової статті 252 слова
"пунктом
третім"
замінити
словами
"частиною третьою"
-24- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138)

Враховано редакційно

Абзац четвертий підпункту 1) пункту 2
розділу І законопроекту викласти в такій
редакції:
«2. Дозволяється реклама дитячих сумішей
початкових та дитячих сумішей для
подальшого годування шляхом розміщення у

Для
єдності
вживаних
Закону
реклами,
врахування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

досягнення
конструкцій
у проєкті
стосовно
внаслідок
цієї правки

15

№

29

Редакція, прийнята в першому читанні

3. Дозволяється реклама дитячих сумішей

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

спеціалізованих виданнях, присвячених
догляду за дітьми грудного віку, що
призначені для медичних установ та лікарів, а
також у наукових виданнях, та в
друкованих й електронних матеріалах, які
розповсюджуються
на
семінарах,
конференціях, симпозіумах з медичної
тематики. Зазначена реклама може містити
тільки науково підтверджену інформацію, яка
унеможливлює трактування, що штучне
вигодовування є рівноцінним грудному
вигодовуванню або має переваги перед ним.
Положення цієї частини не застосовуються до
дитячих сумішей для подальшого годування,
якщо виконуються умови, передбачені
пунктом третім цієї статті.»
Обгрунтування: відповідно до редакції
законопроекту рекламу дитячих сумішей
дозволяється розміщувати в публікаціях. За
такого формулювання на практиці реклама
стане інтегрованою частиною публікації
(статті), що не відповідає встановленим
Законом України "Про рекламу" вимогам
щодо ідентифікації реклами (стаття 9
Закону) та містить ознаки недобросовісної
реклами (стаття 10 Закону), оскільки людина
може читати публікацію і не знати, що
всередині такої публікації розміщена реклама.
З метою унеможливлення таких ситуацій,
необхідно
визначити,
що
реклама
дозволяється
саме
у
відповідних
спеціалізованих виданнях, а не публікаціях (як
це, зокрема, визначено в частині 15 статті 21
Закону "Про рекламу") Також пропонується
за аналогією зі статтею 21 Закону "Про
рекламу" дозволити розповсюдження такої
реклами на спеціалізованих конференціях з
медичної тематики.
-25- Н.д. Павлюк М. В. (р.к. №98)

одночасно
було
відкориговано пов’язані
з
цією
правкою
положення, зазначені в
рядках №№ 62, 92 і 93
цієї таблиці.

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3. Дозволяється реклама дитячих сумішей

16

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

для подальшого годування за умови визнання
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері охорони здоров'я, статусу
України як країни, що не входить до переліку
країн з високим ступенем ризику дитячої
смертності, та прийняття цим органом
рішення щодо можливості реклами дитячих
сумішей для подальшого годування.
4. Реклама дитячих сумішей початкових та
дитячих сумішей для подальшого годування,
яка здійснюється відповідно до положень
частин другої і третьої цієї статті, повинна
відповідати
вимогам,
що
встановлені
частинами дванадцятою – п’ятнадцятою
статті 61 Закону України «Про інформацію для
споживачів щодо харчових продуктів».»;
2) у статті 27:

Частину 3 підпункту 1 пункту 2 розділу 1 виключити, у зв'язку з чим, частину 4 вважати
частиною 3.

32

33

30

31

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

для подальшого годування, за рішенням
центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у
сфері охорони здоров'я, про визнання України
країною, що не належить до країн з високим
ступенем ризику дитячої смертності.

-26- Н.д. Павлюк М. В. (р.к. №98)

Відхилено

Частину 4 підпункту 1 пункту 2 розділу 1 вважати частиною 3.

Ця
поправка
пов’язана з правками №
22 і № 25 і відхилена
внаслідок
відхилення
зазначених правок.

-27- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
Виключити.

Враховано

у частині шостій слова та цифри «100
неоподаткованих
мінімумів
доходів
громадян» замінити словами та цифрами «50
мінімальних заробітних плат»;

-28- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
Виключити.

Враховано

у частині сьомій слова та цифри «до 300
неоподаткованих
мінімумів
доходів
громадян» замінити словами та цифрами «100
мінімальних заробітних плат»;

-29- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.

Враховано

4. Реклама дитячих сумішей початкових та
дитячих сумішей для подальшого годування,
яка здійснюється відповідно до положень
частин другої і третьої цієї статті, повинна
відповідати
вимогам,
встановленим
частинами одинадцятою – чотирнадцятою
статті 61 Закону України «Про інформацію для
споживачів щодо харчових продуктів».

17

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
Виключити.
34

у частині восьмій слова та цифри «у
розмірі 300 і більше неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян приймається
виключно» замінити словом «приймається».

35

3. У Законі України «Про основні
принципи та вимоги до безпечності та якості
харчових продуктів» (Відомості Верховної
Ради України, 2014 р., № 41- 42, ст. 2024 із
наступними змінами):
1) частину першу статті 1:

36
37

38

-30- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
Виключити.

Враховано

4. У Законі України «Про основні
принципи та вимоги до безпечності та якості
харчових продуктів» (Відомості Верховної
Ради України, 2014 р., № 41- 42, ст. 2024 із
наступними змінами):
1) у частині першій статті 1:
-31- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
після пункту 12 доповнити новим пунктом
121 такого змісту:
-32- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
«121) вода для дитячого харчування – вода
питна, спеціально оброблена для споживання
дітьми грудного та раннього віку, і

Враховано

доповнити пунктами 121, 201 – 206 і 691
такого змісту:
«121) вода для дитячого харчування – вода
питна, спеціально оброблена для споживання
дітьми грудного та раннього віку, призначена
для приготування дитячого харчування та
пиття»;

Враховано
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

призначена для приготування
харчування та пиття;»;
39
40

Висновки, обґрунтування

дитячого

після пункту 20 доповнити новими
пунктами такого змісту:
«201) діти грудного віку – діти віком від
народження до одного року;

41

202) діти раннього віку – діти віком від
одного до трьох років;

42

203) дитяча суміш для подальшого
годування – харчовий продукт, призначений
для годування дітей грудного віку, що є
основною рідкою складовою їх раціону під
час
введення
відповідного
дитячого
харчування
в
процесі
поступового
урізноманітнення їх раціону;

43

204) дитяча суміш початкова – харчовий
продукт, призначений для годування дітей
грудного віку протягом перших місяців життя,
що повністю забезпечує всі потреби дитини у
поживних речовинах і енергії до моменту
введення відповідного дитячого харчування;

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«201) дитяча суміш для подальшого
годування – дитяче харчування, призначене
для годування дітей грудного віку, що є
основною рідкою складовою раціону під час
введення продуктів прикорму у процесі
поступового урізноманітнення раціону;
202) дитяча суміш початкова – дитяче
харчування, призначене для годування дітей
грудного віку протягом перших місяців
життя, що повністю забезпечує всі потреби
дитини у поживних речовинах і енергії до
моменту введення продуктів прикорму;
-33- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
203) дитяча суміш для подальшого
годування – харчовий продукт, призначений
для годування дітей грудного віку, що є
основною рідкою складовою їх раціону під
час введення продуктів прикорму в процесі
поступового урізноманітнення їх раціону;
-34- Н.д. Пасічний О. С. (р.к. №328)

Враховано частково

Новий підпункт 204 частини першої статті
1 викласти у наступній редакції:
"204) дитяча суміш початкова - дитяче
харчування для годування дітей грудного віку
протягом перших шести місяців життя, що
повністю забезпечує всі фізіологічні потреби
дитини у поживних речовинах і енергії;"

Запропонована
редакція визначення не
узгоджується
із
відповідним
визначенням,
яке
встановлене
Регламентом
(ЄС)
609/2013 Європейського
Парламенту та Ради від
12 червня 2013 р. про

Враховано частково

203) дитяче харчування – харчовий
продукт, призначений для задоволення потреб
дітей грудного та раннього віку у поживних
речовинах і енергії, у тому числі вода для
дитячого харчування;
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№

44

Редакція, прийнята в першому читанні

205) дитяче харчування – харчовий
продукт, призначений для задоволення потреб
дітей грудного та раннього віку у поживних
речовинах і енергії;

Пропозиції та поправки до проекту

-35- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
204) дитяча суміш початкова – харчовий
продукт, призначений для годування дітей
грудного віку протягом перших місяців
життя, що повністю забезпечує всі потреби
дитини у поживних речовинах і енергії до
моменту введення продуктів прикорму;
-36- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
205) дитяче харчування – харчовий
продукт, призначений для задоволення потреб
дітей грудного та раннього віку у поживних
речовинах і енергії, у тому числі вода для
дитячого харчування;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

харчові продукти для
дітей грудного віку та
дітей раннього віку,
харчові продукти для
особливих
медичних
цілей та повної заміни
раціону
з
метою
контролю
ваги
&lt;…&gt;.
Враховано частково

Враховано

204) дитяче харчування на основі зернових
– дитяче харчування, призначене для
задоволення харчових потреб здорових дітей
грудного віку в період їх відлучення від
грудного годування та здорових дітей
раннього віку - як доповнення до раціону
та/або для поступової адаптації до звичайних
харчових продуктів, що належить до однієї з
таких категорій:
каші та інші зернові харчові продукти, які
розчиняються або відновлюються молоком чи
іншою придатною для цієї мети рідиною, що
має поживні речовини;
каші та інші зернові харчові продукти,
інгредієнт/інгредієнти яких мають високий
вміст
білка,
що
розчиняються
або
відновлюються водою питною чи іншою
придатною для цієї мети рідиною, яка не
містить білок;

20

№

45

Редакція, прийнята в першому читанні

206) дитяче харчування на основі зернових
– харчовий продукт, призначений для
задоволення харчових потреб здорових дітей
грудного віку в період їх відлучення від
грудного годування та здорових дітей
раннього віку, як доповнення до раціону
та/або для їх поступової адаптації до
звичайних харчових продуктів, і що належить
до однієї з наступних категорій:

Пропозиції та поправки до проекту

-37- Н.д. Юрчишин П. В. (р.к. №228)
1. У Законі України «Про основні
принципи та вимоги до безпечності та якості
харчових продуктів» (Відомості Верховної
Ради України, 2014., № 41-42 ст. 2024 із
наступними змінами):
1) в частину першу статті 1 внести зміни в
пункти 206 , 691 :
206) дитяче харчування на основі зернових
– харчовий продукт, призначений для
задоволення харчових потреб дітей грудного
віку у доброму стані здоров’я в період їх
відлучення від грудного годування та дітей
раннього віку у доброму стані здоров’я, як
доповнення до раціону та/або для їх
поступової адаптації до звичайних харчових
продуктів, і що належить до однієї з
наступних категорій:
каші та інші зернові харчові продукти, які
відновлюються молоком чи іншою придатною
для цієї мети рідиною, що має поживні
речовини;
каші та інші зернові харчові продукти,
інгредієнт/інгредієнти яких мають високий
вміст білка, що відновлюються водою чи
іншою придатною для цієї мети рідиною, яка
не містить білок;
макаронні вироби, що споживаються після
приготування у киплячій воді або інших
придатних рідинах;
сухарі, печиво, хлібці та інші подібні
зернові харчові продукти, що призначені для

Висновки, обґрунтування

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

макаронні вироби, що споживаються після
приготування у киплячій воді питній або
інших придатних рідинах;
сухарі, печиво, хлібці та інші подібні
зернові харчові продукти, призначені для
безпосереднього
споживання
або
для
споживання після подрібнення з додаванням
води питної, молока чи інших придатних
рідин;
205) діти грудного віку – діти віком від
народження до одного року;
206) діти раннього віку – діти віком від
одного до трьох років»;
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

безпосереднього
споживання
або
для
споживання після подрібнення з додаванням
води, молока або інших придатних рідин;
46

47

каші та інші зернові харчові продукти, які
відновлюються молоком чи іншою придатною
для цієї мети рідиною, що має поживні
речовини;
каші та інші зернові харчові продукти,
інгредієнт/інгредієнти яких мають високий
вміст білка, що відновлюються водою чи
іншою придатною для цієї мети рідиною, яка
не містить білок;

48

макаронні вироби, що споживаються після
приготування у киплячій воді або інших
придатних рідинах;

49

сухарі, печиво, хлібці та інші подібні
зернові харчові продукти, що призначені для
безпосереднього
споживання
або
для
споживання після подрібнення з додаванням
води, молока або інших придатних рідин;»;

-38- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
каші та інші зернові харчові продукти,
інгредієнт/інгредієнти яких мають високий
вміст білка, що відновлюються водою питною
чи іншою придатною для цієї мети рідиною,
яка не містить білок;
-39- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
макаронні вироби, що споживаються після
приготування у киплячій воді питній або
інших придатних рідинах;
-40- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
сухарі, печиво, хлібці та інші подібні
зернові харчові продукти, що призначені для
безпосереднього
споживання
або
для

Враховано

Враховано

Враховано

22

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

споживання після подрібнення з додаванням
води питної, молока або інших придатних
рідин;
50
51

52
53

після пункту 64 доповнити новим пунктом
641 такого змісту:
«641) 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 – електронне або
письмове повідомлення встановленої форми,
що надсилається операторами ринку, сфера
діяльності яких пов’язана з виробництвом в
Україні та/або ввезенням на митну територію
України дитячого харчування, харчових
продуктів для спеціальних медичних цілей та
харчових продуктів для контролю ваги;»;
після пункту 69 доповнити новим пунктом
691 такого змісту:
«691) продукт
прикорму – харчовий
продукт, призначений для задоволення
харчових потреб здорових дітей грудного віку
в період їх відлучення від грудного годування
та здорових дітей раннього віку, як
доповнення до раціону та/або для їх
поступової адаптації до звичайних харчових
продуктів, за винятком дитячих сумішей
початкових та дитячих сумішей для
подальшого годування, дитячого харчування
на основі зернових, а також води бутильованої
для приготування дитячого харчування та/або
пиття;»;

-41- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
Виключити.

Враховано

-42- Н.д. Пасічний О. С. (р.к. №328)

Відхилено

Новий підпункт 691 частини першої статті
1 викласти у наступній редакції:
"691) продукт прикорму - дитяче
харчування, що є доповненням до грудного
молока або дитячої суміші початкової, або
дитячих сумішей для подальшого годування з
метою поступового розширення раціону
харчування та виготовлене, у тому числі: на
молочній, молочно-зерновій, зерновій та
зерно-молочній основі; на основі фруктів,
ягід, овочів та/або їх суміші; на м'ясній, м'ясорослинній та рослинно-м'ясній основі; рибній,
рибно-рослинній та рослинно-рибній основі;
на молочній основі з додаванням фруктів,
ягід, овочів та/або їх суміші; на основі
фруктів, ягід, овочів та/або їх суміші з
додаванням молочних продуктів;"

Запропонований
перелік різних видів
основ для виробництва
продуктів прикорму не
має
регулюючого
значення,
оскільки
перелік не є виключним
і вказує на те, що основа
для
виробництва
продуктів
прикорму
може бути будь-яка.
Запропоноване
визначення
не
узгоджується із базовим
поняттям
«дитячого
харчування»,
визначення
якого
встановлене
Регламентом
(ЄС)
609/2013

«691) продукт прикорму – дитяче
харчування, призначене для задоволення
харчових потреб здорових дітей грудного віку
в період їх відлучення від грудного годування
та здорових дітей раннього віку – як
доповнення до раціону та/або для поступової
адаптації до звичайних харчових продуктів.
Параметри безпечності та окремі показники
якості, встановлені для продуктів прикорму,
не застосовуються до дитячого харчування на
основі зернових, якщо інше не встановлено
законодавством про безпечність та окремі
показники якості харчових продуктів»;
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-43- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
«691) продукт прикорму – харчовий
продукт, призначений для задоволення
харчових потреб здорових дітей грудного віку
в період їх відлучення від грудного годування
та здорових дітей раннього віку, як
доповнення до раціону та/або для їх
поступової адаптації до звичайних харчових
продуктів;»;
-44- Н.д. Юрчишин П. В. (р.к. №228)
691) продукт прикорму – харчовий
продукт, призначений для задоволення
харчових потреб дітей грудного віку у
доброму стані здоров’я в період їх відлучення
від грудного годування та дітей раннього віку
у доброму стані здоров’я раннього віку, як
доповнення до раціону та/або для їх
поступової адаптації до звичайних харчових
продуктів, за винятком дитячих сумішей
початкових та дитячих сумішей для
подальшого годування, дитячого харчування
на основі зернових, а також води бутильованої
для приготування дитячого харчування та/або
пиття;
2) частину першу статті 1 доповнити новим
пунктом 692 такого змісту:
692) вода для дитячого харчування – вода,
спеціально оброблена для споживання дітьми
грудного та раннього віку, призначена для
приготування дитячого харчування та пиття;
-45- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)
691

У пункті
частини першої статті 1
Закону України «Про основні принципи та
вимоги до безпечності та якості харчових

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

Враховано частково

Відхилено
Конструкція «діти …
у
доброму
стані
здоров’я»
не
може
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№

54

Редакція, прийнята в першому читанні

у пункті 93 після слова «наглядом»
доповнити
словами
«та/або
за
рекомендацією», слово «продукт» замінити
словами
«харчовий
продукт»,
слово
«пацієнтів» замінити словами «пацієнтів,
включаючи дітей грудного та раннього віку,»;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

продуктів» після слів «призначений для
задоволення
харчових
потреб»
слова
«здорових дітей» замінити словами «дітей у
доброму стані здоров’я».
2. У пункті 691 частини першої статті 1
Закону України «Про основні принципи та
вимоги до безпечності та якості харчових
продуктів» після слів «їх відлучення від
грудного годування та» слова «здорових
дітей» замінити словами «дітей у доброму
стані здоров’я».
-46- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
«93) харчовий продукт для спеціальних
медичних
цілей
–харчовий
продукт,
спеціально розроблений і вироблений для
годування пацієнтів (включаючи тих, які є
дітьми грудного та раннього віку), що
повинен споживатися під наглядом лікаря в
закладі охорони здоров’я або поза його
межами. Цей харчовий продукт призначений
для часткової або повної заміни звичайного
раціону харчування пацієнтів (включаючи
тих, які є дітьми грудного та раннього віку) з
обмеженою, ослабленою або порушеною
здатністю
приймати,
перетравлювати,
засвоювати, метаболізувати або виводити з
організму звичайні харчові продукти, або
певні поживні речовини, що містяться в них,
або їх метаболіти. Харчові продукти для
спеціальних медичних цілей також можуть
призначатися для повного або часткового
годування пацієнтів (включаючи тих, які є
дітьми грудного та раннього віку) з іншими
визначеними
лікарем
потребами,
які

застосовуватись,
оскільки
все
законодавство України
у сфері здоров’я дітей
замість цієї конструкції
використовує
конструкцію «здорові
діти».

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

пункт 93 викласти в такій редакції:
«93) харчовий продукт для спеціальних
медичних цілей – харчовий продукт,
спеціально розроблений і вироблений для
годування пацієнтів (включаючи тих, які є
дітьми грудного та раннього віку), що
повинен споживатися за призначенням лікаря
в закладі охорони здоров’я та/або поза його
межами.
Такий харчовий продукт призначається
для часткової або повної заміни звичайного
раціону харчування пацієнтів (включаючи
тих, які є дітьми грудного та раннього віку) з
обмеженою, ослабленою або порушеною
здатністю
приймати,
перетравлювати,
засвоювати, метаболізувати та/або виводити з
організму звичайні харчові продукти та/або
певні поживні речовини, що містяться в них,
та/або їх метаболіти. Такий харчовий продукт
також може призначатися для повного або
часткового годування пацієнтів (включаючи
тих, які є дітьми грудного та раннього віку) з
іншими визначеними лікарем потребами, які
неможливо задовольнити шляхом модифікації
звичайного раціону харчування»;
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Пропозиції та поправки до проекту

неможливо задовольнити шляхом модифікації
звичайного раціону харчування;»;
-47- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота Д.
В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д.
Мельник П. В. (р.к. №287)
у пункті 93 після слова «наглядом»
доповнити словами «та за рекомендацією»,
слово «продукт» замінити словами «харчовий
продукт», слово «пацієнтів» замінити словами
«пацієнтів, включаючи дітей грудного та
раннього віку,»;
55

2) частину другу статті 6 доповнити
новими абзацами такого змісту:

56

«вимоги щодо складу дитячих сумішей
початкових, дитячих сумішей для подальшого
годування, дитячого харчування на основі
зернових, продуктів прикорму;

57

вимоги щодо складу харчових продуктів
для спеціальних медичних цілей та харчових
продуктів для контролю ваги;
вимоги щодо використання пестицидів під
час первинного виробництва продукції,
призначеної для виробництва дитячого
харчування,
харчових
продуктів
для
спеціальних медичних цілей, харчових
продуктів для контролю ваги та максимальні
залишки пестицидів у таких харчових
продуктах;

58

-48- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
«вимоги щодо складу дитячих сумішей
початкових, дитячих сумішей для подальшого
годування, дитячого харчування на основі
зернових, продуктів прикорму та води для
дитячого харчування;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Має
місце
невідповідність
термінам,
що
застосовуються
в
Основах законодавства
України про охорону
здоров'я.

Враховано

-49- Н.д. Деркач А. Л. (р.к. №360)

Відхилено

перелік пестицидів, які заборонено
використовувати
під
час
первинного
виробництва продукції, призначеної для
виробництва дитячого харчування, харчових
продуктів для спеціальних медичних цілей,
харчових продуктів для контролю ваги та

Пропозиція
не
відповідає статті 3 та 4
Делегованого
Регламенту Комісії (ЄС)
2016/127 від 25.09.2015
про
доповнення
Регламенту (ЄС) №

2) частину другу статті 6 після абзацу
шостого
доповнити
вісьмома
новими
абзацами такого змісту:
«вимоги до складу дитячих сумішей
початкових, дитячих сумішей для подальшого
годування, дитячого харчування на основі
зернових, продуктів прикорму та води для
дитячого харчування;

вимоги до складу харчових продуктів для
спеціальних медичних цілей та харчових
продуктів для контролю ваги;
вимоги щодо використання пестицидів під
час первинного виробництва продукції,
призначеної для виробництва дитячого
харчування,
харчових
продуктів
для
спеціальних медичних цілей, харчових
продуктів
для
контролю
ваги,
та
максимальних рівнів залишків пестицидів у
таких харчових продуктах;

26

№

59

60

61

62

63

Редакція, прийнята в першому читанні

порядок надсилання 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;

вимоги щодо складу дитячих сумішей
початкових та дитячих сумішей для
подальшого годування, виготовлених на
основі гідролізату білка;
вимоги щодо інформації про дитяче
харчування, включаючи твердження про
користь для здоров’я та твердження про
поживну цінність, а також умови застосування
таких тверджень;
вимоги щодо просування та комерційної
практики, які стосуються дитячих сумішей
початкових та дитячих сумішей для
подальшого годування;
вимоги щодо інформації, яка повинна
надаватися
стосовно
годування
дітей
грудного та раннього віку.»;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

максимальні рівні залишків пестицидів або їх
метаболітів у таких харчових продуктах

-50- Н.д. Юрчишин П. В. (р.к. №228)

609/2013.
Вказані
положення
законодавства
ЄС
визначають саме вимоги
щодо
використання
пестицидів, а не перелік
пестицидів,
які
заборонено
використовувати
для
виробництва дитячого
харчування.
Враховано

У частині другій статті 6 виключити абзац
5.
-51- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац 7 підпункту 2 пункту 3 статті 6
розділу 1 Закону України «Про основні
принципи та вимоги до безпечності та якості
харчових продуктів» у редакції:
«порядок надсилання 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;» виключити.
вимоги до складу дитячих сумішей
початкових та дитячих сумішей для
подальшого годування, виготовлених на
основі білкового гідролізату;
вимоги до інформації про дитяче
харчування, включаючи твердження про
користь для здоров’я та про поживну цінність,
а також умови використання таких тверджень;
вимоги до просування на ринок, у тому
числі реклами та комерційної практики,
дитячих сумішей початкових та дитячих
сумішей для подальшого годування;
вимоги до інформації, яка повинна
надаватися щодо годування дітей грудного та
раннього віку;
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64

65

66

3) частину першу статті 7 доповнити
новим абзацом такого змісту:

«окремі показники
продуктів.»;

якості

харчових

Пропозиції та поправки до проекту

-52- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
окремі показники якості харчових
продуктів,
крім
харчових
продуктів,
передбачених абзацом шостим частини
першої статті 7 цього Закону.»;
-53- Н.д. Юрчишин П. В. (р.к. №228)
Частину першу статті 7 доповнити новим
абзацом такого змісту:
порядок надсилання 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, а також ведення та
оприлюднення переліку повідомлень.
-54- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)
Частину першу статті 7 доповнити новим
абзацом такого змісту:
«порядок надсилання 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, а також ведення та
оприлюднення переліку повідомлень».
-55- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

окремі показники якості харчових
продуктів,
крім
харчових
продуктів,
передбачених абзацом шостим частини
першої статті 7 цього Закону».
У зв’язку з цим абзац сьомий вважати
абзацом п’ятнадцятим;

Враховано частково

3) частину першу статті 7 після абзацу
п’ятого доповнити двома новими абзацами
такого змісту:
«порядок надсилання повідомлення про
намір введення в обіг дитячого харчування,
харчових
продуктів
для
спеціальних
медичних цілей та харчових продуктів для
контролю ваги, а також порядок ведення та
оприлюднення
переліку
зазначених
повідомлень компетентним органом;

Враховано частково

Враховано

окремі показники якості для харчових
продуктів, вимоги до яких повинні бути
зближені та гармонізовані із законодавством
Європейського Союзу відповідно до додатка
ХХХVІІІ до глави 17 «Сільське господарство
та розвиток сільських територій» розділу V
«Економічне і галузеве співробітництво»
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї

28

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«окремі показники якості для тих харчових
продуктів, вимоги до яких мають бути
зближені та гармонізовані із законодавством
Європейського Союзу відповідно до додатку
ХХХVІІІ до глави 17 «Сільське господарство
та розвиток сільських територій» розділу V
«Економічне і галузеве співробітництво»
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї
сторони,
та
Європейським
Союзом,
Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої
сторони.»;
67
68

4) частину першу статті 19 доповнити
новим пунктом 14 такого змісту:
«14) надавати зразки дитячих сумішей
початкових, дитячих сумішей для подальшого
годування, дитячого харчування на основі
зернових, продуктів прикорму, харчових
продуктів для спеціальних медичних цілей та
харчових продуктів для контролю ваги для
професійного оцінювання та/або наукових
досліджень в наукових установах.»;

-56- Н.д. Деркач А. Л. (р.к. №360)
надавати
зразки
дитячих
сумішей
початкових, дитячих сумішей для подальшого
годування, дитячого харчування на основі
зернових, продуктів прикорму, харчових
продуктів для спеціальних медичних цілей та
харчових продуктів для контролю ваги для
професійного оцінювання та/або наукових
досліджень в наукових та/або науководослідних установах.
-57- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
«14) надавати зразки дитячих сумішей
початкових, дитячих сумішей для подальшого
годування, дитячого харчування на основі
зернових, продуктів прикорму, води для
дитячого харчування, харчових продуктів для
спеціальних медичних цілей та харчових
продуктів
для
контролю
ваги
для
професійного оцінювання та/або наукових
досліджень в наукових установах.»;

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

сторони,
та
Європейським
Союзом,
Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої
сторони».
У зв’язку з цим абзац шостий вважати
абзацом восьмим;

Відхилено

4) частину першу статті 19 доповнити
пунктом 14 такого змісту:
«14) надавати зразки дитячих сумішей
початкових, дитячих сумішей для подальшого
годування, дитячого харчування на основі
зернових, продуктів прикорму, води для
дитячого харчування, харчових продуктів для
спеціальних медичних цілей та харчових
продуктів
для
контролю
ваги
для
професійного оцінювання та/або наукових
досліджень у наукових установах».

Враховано
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69

5) частину другу статті 20 після пункту 5
доповнити новим пунктом 51 такого змісту:

-58- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
5) частину другу статті 20 після пункту 5
доповнити новим пунктом 51 такого змісту:
-59- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота Д.
В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д.
Мельник П. В. (р.к. №287)
5) частину другу статті 20 після пункту 5
доповнити новим пунктом 51 такого змісту:
-60- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
«51) надсилати компетентному органу
повідомлення про намір введення в обіг
дитячого харчування, харчових продуктів для
спеціальних медичних цілей та харчових
продуктів для контролю ваги в порядку,
встановленому
центральним
органом
виконавчої влади, що формує та забезпечує
реалізацію державної політики у сфері
охорони здоров’я;»;
-61- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота Д.
В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д.
Мельник П. В. (р.к. №287)
«51) надсилати компетентному органу
повідомлення про намір введення в обіг або
ввезення на митну територію України

70

«51) 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. Повідомлення
надсилається до ввезення на митну територію
України або до введення харчового продукту
в обіг, якщо такий харчовий продукт не був в
обігу на ринку України. Харчовий продукт
вважається таким, що не був в обігу на ринку
України також у випадках, коли обов’язкова
інформація про харчовий продукт, що
розміщена на упаковці харчового продукту,
що вже був в обігу на ринку України, була
змінена;»;

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

5) частину другу статті 20 доповнити
пунктом 51 такого змісту:

Враховано

Враховано частково

«51) надсилати компетентному органу
повідомлення про намір введення в обіг
дитячого харчування, харчових продуктів для
спеціальних медичних цілей та харчових
продуктів для контролю ваги в порядку,
встановленому
центральним
органом
виконавчої влади, що формує та забезпечує
реалізацію державної політики у сфері
безпечності та окремих показників якості
харчових продуктів»;

Враховано частково
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

дитячого харчування, харчових продуктів для
спеціальних медичних цілей та харчових
продуктів для контролю ваги, в якому
міститься обов’язкова інформація про
харчовий продукт, зазначена на упаковці
такого харчового продукту або етикетці,
приєднаній
до
неї.
Повідомлення
надсилається до ввезення на митну територію
України або до введення харчового продукту
в обіг, якщо такий харчовий продукт не був в
обігу на ринку України. У разі зміни
обов’язкової інформації про харчовий
продукт, який введений в обіг та перебуває в
обігу, нова інформація про такий продукт
підлягає
повідомленню
компетентному
органу»;
71
72
73
74

75

6) після статті 32 доповнити новою
статтею 321 такого змісту:
«Стаття 321. Спеціальні вимоги до
дитячого харчування
1. У харчових продуктах для дитячого
харчування забороняється використання
таких інґредієнтів:
1) ароматизаторів, що не є натуральними
(крім ваніліну, етилваніліну та ванільного
екстракту);

6) доповнити статтею 321 такого змісту:

-62- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
1) ароматизаторів, крім:

Враховано

-63- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)

Враховано

«Стаття 321. Спеціальні вимоги до
дитячого харчування
1. У харчових продуктах для дитячого
харчування забороняється використання
таких інґредієнтів:
1) ароматизаторів, крім таких винятків з
вимог, передбачених частиною першою та
пунктом 3 частини другої статті 29 цього
Закону, як:

ванілін, етилванілін і ванільний екстракт;

31

№

Редакція, прийнята в першому читанні

ваніліну, етилваніліну і ванільного
екстракту;
-64- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
тих, для яких законодавством про
безпечність та окремі показники якості
харчових
продуктів
не
передбачена
обов’язковість державної реєстрації;
-65- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
тих, що пройшли державну реєстрацію;

76

77

-66- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
тих, які дозволені до використання у
дитячому
харчуванні
відповідними
міжнародними
організаціями,
або
Європейським Союзом, або не підлягають
реєстрації (отриманню дозволу) в ЄС, як
виключення з вимог, передбачених частиною
першою та пунктом 3 частини другої статті 29
цього Закону;

78

79

Пропозиції та поправки до проекту

2) барвників (крім барвників, отриманих з
харчових продуктів);

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

ароматизатори, для яких законодавством
про безпечність та окремі показники якості
харчових
продуктів
не
передбачена
обов’язковість державної реєстрації;

Враховано

ароматизатори, що пройшли державну
реєстрацію;

Враховано

ароматизатори,
які
дозволені
до
використання
у
дитячому
харчуванні
відповідними міжнародними організаціями
або Європейським Союзом чи які не
підлягають реєстрації (отриманню дозволу) в
Європейському Союзі;

2) барвників (крім барвників, отриманих з
харчових продуктів);
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Редакція, прийнята в першому читанні

80

3) підсолоджувачів
(крім
харчових
продуктів для спеціальних медичних цілей,
призначених для дітей грудного та раннього
віку);
4) консервантів,
стабілізаторів,
підсилювачів смаку та/або аромату;
5) пальмового
стеарину,
продуктів
гідрогенізації олій (маргарину, спреду),
бавовняної олії та/або олії з кунжуту;
6) молока сирого від корів, що не
відповідає
таким
вимогам:
кількість
мікроорганізмів при 30 °C ≤ 100 000 КУО/мл
(за середньою геометричною величиною
результатів
лабораторних
досліджень
(випробувань) зразків, які відбирають з
частотою щонайменше двічі на місяць
впродовж двох місяців), кількість соматичних
клітин ≤ 400 000 КУО/мл (за середньою
геометричною
величиною
результатів
лабораторних досліджень (випробувань)
зразків, які відбирають з частотою
щонайменше один раз на місяць впродовж
трьох
місяців,
крім
випадків,
коли
компетентним органом визначено інший
метод з метою врахування сезонних коливань
цього параметричного значення);

81
82
83

84

7) молока
сирого
від
сільськогосподарських
тварин,
крім
зазначених у підпункті 6 цієї частини, що не
відповідає
таким
вимогам:
вміст
мікроорганізмів за 30 °C має становити ≤
1 500 000 КУО/мл (за змінною середньою
геометричною величиною за двомісячний
період за зразками, які відбирають
щонайменше двічі на місяць);

85

8) сумішей спецій та прянощів, до складу
яких входять не дозволені до використання у

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3) підсолоджувачів (крім харчових
продуктів для спеціальних медичних цілей,
призначених для дітей грудного та раннього
віку);
4)
консервантів,
стабілізаторів,
підсилювачів смаку та/або аромату;
5) пальмового стеарину, продуктів
гідрогенізації олій (маргарину, спреду),
бавовняної олії та/або олії з кунжуту;
6) молока сирого від корів, що не
відповідає
таким
вимогам:
кількість
мікроорганізмів за температури 30 °C
становить
не
більше
100
000
колонієутворюючих одиниць на 1 мілілітр
(далі – КУО/мл) (за середньою геометричною
величиною
результатів
лабораторних
досліджень (випробувань) зразків, які
відбирають щонайменше двічі на місяць
упродовж двох місяців), кількість соматичних
клітин становить не більше 400 000 клітин на
1 мілілітр (за середньою геометричною
величиною
результатів
лабораторних
досліджень (випробувань) зразків, які
відбирають щонайменше один раз на місяць
упродовж трьох місяців, крім випадків, якщо
компетентним органом визначено інший
метод з метою врахування сезонних коливань
рівня виробництва);
7)
молока
сирого
від
сільськогосподарських
тварин,
крім
зазначених у пункті 6 цієї частини, що не
відповідає
таким
вимогам:
кількість
мікроорганізмів за температури 30 °C
становить не більше 1 500 000 КУО/мл (за
середньою
геометричною
величиною
результатів
лабораторних
досліджень
(випробувань) зразків, які відбирають
щонайменше двічі на місяць упродовж двох
місяців);
8) сумішей спецій та прянощів, до складу
яких входять не дозволені до використання у
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87
88

89

90

91

92

93
94

Редакція, прийнята в першому читанні

виробництві дитячого харчування харчові
добавки;
9) що вироблені з харчових продуктів, які
були одержані з генетично модифікованих
організмів
та/або
містили
генетично
модифіковані організми.
2. У виробництві дитячого харчування з
м'ясними та/або рибними інгредієнтами
забороняється використання:
1) м'яса механічного обвалювання, шкури
свинячої, субпродуктів (крім серця, печінки,
язика), гідратованого білка сої та похідних
гідратованого білка сої, а також м’яса тварин
та
птиці,
підданого
неодноразовому
заморожуванню;
2) риби
ставкової
та
придонної,
гідратованого білка сої та похідних
гідратованого білка сої, а також м’яса риби,
підданого неодноразовому заморожуванню.
3. У виробництві дитячих сумішей
початкових та дитячих сумішей для
подальшого
годування
забороняється
використання глютену.
4. Виробництво дитячого харчування
повинно
здійснюватися
на
окремих
технологічних лініях або бути організовано
таким чином, щоб унеможливити одночасне
фізичне перехрещення/змішування потоків
інгредієнтів для виробництва дитячого
харчування та інших харчових продуктів.
5. Просування
дитячих
сумішей
початкових та дитячих сумішей для
подальшого
годування
не
може
здійснюватися шляхом розповсюдження
зразків таких харчових продуктів або
пов’язаних з такими харчовими продуктами
товарів, у тому числі:
1) розповсюдження спеціальних видань;
2) реалізації за зниженими цінами;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виробництві дитячого харчування харчові
добавки;
9) інгредієнтів, вироблених з харчових
продуктів, які були одержані з генетично
модифікованих організмів та/або містили
генетично модифіковані організми.
2. У виробництві дитячого харчування з
м'ясними та/або рибними інгредієнтами
забороняється використання:
1) м'яса механічного обвалювання, шкіри
свинячої, субпродуктів (крім серця, печінки,
язика), гідратованого білка сої та його
похідних, а також м’яса тварин та птиці,
підданого неодноразовому заморожуванню;
2) риби ставкової та придонної,
гідратованого білка сої та його похідних, а
також м’яса риби, підданого неодноразовому
заморожуванню.
3. У виробництві дитячих сумішей
початкових та дитячих сумішей для
подальшого
годування
забороняється
використання глютену.
4. Виробництво дитячого харчування
здійснюється на окремих технологічних
лініях або організовується таким чином, щоб
унеможливити
одночасне
фізичне
перехрещення/змішування
потоків
інгредієнтів для виробництва дитячого
харчування та інших харчових продуктів.
5. Просування на ринок, у тому числі
реклама, дитячих сумішей початкових та
дитячих сумішей для подальшого годування
не
може
здійснюватися
шляхом
розповсюдження зразків такого дитячого
харчування або пов’язаних з таким дитячим
харчуванням товарів, у тому числі шляхом:
1) розповсюдження видань (у тому числі
електронних), крім випадків, передбачених
законом;
2) реалізації за зниженими цінами;
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Редакція, прийнята в першому читанні

95

3) розповсюдження талонів (купонів), що
дають право на знижку;
4) надання при їх реалізації іншого
товару.»;

96
97

7) частину першу статті 37 доповнити
новим пунктом такого змісту:

98

«8) обіг дитячого харчування, харчових
продуктів для спеціальних медичних цілей та
харчових продуктів для контролю ваги, якщо
вони не були предметом повідомлення,
передбаченого пунктом 51 частини другої
статті 20 цього Закону.».

100

4. У Законі України «Про державний
контроль за дотриманням законодавства про
харчові продукти, корми, побічні продукти

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3) розповсюдження талонів (купонів), що
дають право на знижку;
4) надання іншого товару у разі реалізації
зазначеного дитячого харчування або
навпаки»;
7) у статті 37:
частину першу доповнити пунктом 8
такого змісту:

-67- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
9) статтю 37 доповнити новою частиною
такого змісту:
-68- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
«7. Якщо інше не передбачене законом,
єдиним
документом,
яким
повинні
супроводжуватись
об’єкти
санітарних
заходів, що знаходяться в обігу, є товарнотранспортна накладна.».

99

101

Пропозиції та поправки до проекту

Враховано

«8) обіг дитячого харчування, харчових
продуктів для спеціальних медичних цілей та
харчових продуктів для контролю ваги, якщо
про намір введення їх в обіг не повідомлено
відповідно до пункту 51 частини другої статті
20 цього Закону»;
частину сьому викласти в такій редакції:
«7. Якщо інше не передбачено законом,
єдиним документом, яким супроводжуються
об’єкти санітарних заходів, що перебувають в
обігу, є товарно-транспортна накладна».

Враховано

5. У Законі України «Про державний
контроль за дотриманням законодавства про
харчові продукти, корми, побічні продукти
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102

103

104
105

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

тваринного
походження,
здоров’я
та
благополуччя тварин» (Відомості Верховної
Ради України, 2017 р., № 31, ст. 343 із
наступними змінами):
1) частину третю статті 25 доповнити
реченням такого змісту:

«При
підготовці
щорічного
плану
державного контролю враховуються, зокрема,
відомості, що містяться у повідомленнях
операторів ринку 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.»;

тваринного
походження,
здоров’я
та
благополуччя тварин» (Відомості Верховної
Ради України, 2017 р., № 31, ст. 343; 2019 р.,
№ 7, ст. 41):
1) частину третю статті 25 доповнити
другим реченням такого змісту: «При
підготовці щорічного плану державного
контролю враховуються, зокрема, відомості,
що містяться у повідомленнях операторів
ринку про намір введення в обіг дитячого
харчування,
харчових
продуктів
для
спеціальних медичних цілей та харчових
продуктів для контролю ваги»;
-69- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
«При
підготовці
щорічного
плану
державного контролю враховуються, зокрема,
відомості, що містяться у повідомленнях
операторів ринку про намір введення в обіг
дитячого харчування, харчових продуктів для
спеціальних медичних цілей та харчових
продуктів для контролю ваги.»;

Враховано

2) у частині першій статті 65:
у абзаці першому пункту 6 слова
«передбачених законодавством про харчові
продукти та корми» виключити;

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2) у частині першій статті 65:
-70- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
пункт 6 викласти в такій редакції: «6)
порушення вимог щодо забезпечення
простежуваності та/або ведення записів
(документації), передбачених законодавством

Враховано

абзац перший пункту 6 викласти в такій
редакції:
«6) порушення вимог щодо забезпечення
простежуваності та/або ведення записів
(документації), передбачених законодавством
про харчові продукти, про корми, про побічні
продукти тваринного походження та/або про
здоров’я та благополуччя тварин»;
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

про безпечність та окремі показники якості
харчових продуктів, про корми, про побічні
продукти тваринного походження, та/або про
ветеринарну медицину та благополуччя
тварин, -»;
106

після пункту 6 доповнити новим пунктом
такого змісту:
«61) порушення вимог щодо надсилання
повідомлення про намір введення в обіг або
ввезення на митну територію України
харчових продуктів, передбачених пунктом 51
частини другої статті 20 Закону України «Про
основні принципи та вимоги до безпечності та
якості харчових продуктів», 61

107

108

109
110

тягне за собою накладення штрафу на
юридичних осіб у розмірі восьми мінімальних
заробітних плат, на фізичних осібпідприємців – у розмірі п'яти мінімальних
заробітних плат;»;
після пункту 9 доповнити новим пунктом
91 такого змісту:
«91) пропонування до реалізації або
реалізація дитячого харчування з порушенням
вимог до вмісту або кількості інгредієнтів
та/або речовини, визначених законодавством,
-

-71- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
«61) порушення вимог щодо надсилання
повідомлення про намір введення в обіг
харчових продуктів, передбачених пунктом 51
частини другої статті 20 Закону України «Про
основні принципи та вимоги до безпечності та
якості харчових продуктів», -

Враховано

доповнити пунктами 61 , 91 і 101 такого
змісту:
«61) порушення вимог щодо надсилання
повідомлення про намір введення в обіг
харчових продуктів, передбачених пунктом 51
частини другої статті 20 Закону України «Про
основні принципи та вимоги до безпечності та
якості харчових продуктів», -

тягне за собою накладення штрафу на
юридичних осіб у розмірі восьми мінімальних
заробітних плат, на фізичних осіб підприємців – у розмірі п'яти мінімальних
заробітних плат»;
-72- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
«91) пропонування до реалізації або
реалізація дитячого харчування з порушенням
вимог до визначеного законодавством
України вмісту та/або кількості інгредієнтів
та/або речовини, крім випадків, передбачених
пунктом 101 цієї частини, -

Враховано

«91) пропонування до реалізації або
реалізація дитячого харчування з порушенням
вимог до визначеного законодавством про
харчові продукти вмісту та/або кількості
інгредієнтів та/або речовин, крім випадків,
передбачених пунктом 101 цієї частини, -
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111

тягне за собою накладення штрафу на
юридичних осіб у розмірі двадцяти п'яти
мінімальних заробітних плат, на фізичних
осіб-підприємців – у розмірі сімнадцяти
мінімальних заробітних плат;»;
після пункту 10 доповнити новим пунктом
101 такого змісту:
«101) пропонування до реалізації або
реалізація дитячого харчування, що містить
речовини та/або інгредієнти, заборонені
законодавством, -

112
113

114

115

116
117
118

тягне за собою накладення штрафу на
юридичних осіб у розмірі сорока мінімальних
заробітних плат, на фізичних осібпідприємців – у розмірі двадцяти п'яти
мінімальних заробітних плат;».
5. У Законі України «Про інформацію для
споживачів щодо харчових продуктів»
(Відомості Верховної Ради України, 2019 р.,
№ 7, ст. 41):
1) доповнити новою статтею 61 такого
змісту:
«Стаття
61.
Перелік
обов’язкової
додаткової інформації про дитяче харчування
1. У маркуванні дитячого харчування
поруч з його назвою зазначається вік дитини,
з якого вона може споживати такий продукт.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

тягне за собою накладення штрафу на
юридичних осіб у розмірі двадцяти п'яти
мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб
- підприємців – у розмірі сімнадцяти
мінімальних заробітних плат»;
-73- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
«101) пропонування до реалізації або
реалізація дитячого харчування, що містить
заборонені законодавством України речовини
та/або інгредієнти, -

Враховано

«101) пропонування до реалізації або
реалізація дитячого харчування, що містить
заборонені законодавством про харчові
продукти речовини та/або інгредієнти, -

тягне за собою накладення штрафу на
юридичних осіб у розмірі сорока мінімальних
заробітних плат, на фізичних осіб підприємців – у розмірі двадцяти п'яти
мінімальних заробітних плат».
6. У Законі України «Про інформацію для
споживачів щодо харчових продуктів»
(Відомості Верховної Ради України, 2019 р.,
№ 7, ст. 41):
1) доповнити статтею 61 такого змісту:

-74- Н.д. Деркач А. Л. (р.к. №360)

Відхилено

1. У маркуванні дитячого харчування
поруч з його назвою зазначається вік дитини,
з якого такий продукт придатний для її
годування.

Пропонована
конструкція
«вік
дитини, з якого такий
продукт придатний для
її годування» не є
вдалою,
оскільки
предметом регулювання
даного проєкту Закону є

«Стаття
61.
Перелік
обов’язкової
додаткової інформації про дитяче харчування
1. У маркуванні дитячого харчування
поряд з його назвою зазначається вік дитини,
з якого вона може споживати такий продукт.
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119

2. У маркуванні дитячого харчування, що
потребує
додаткової
підготовки
до
споживання, зазначається інформація щодо
способу приготування та/або використання
таких харчових продуктів та їх рекомендована
кількість на одне годування з урахуванням
віку дитини.

120

3. У маркуванні харчових продуктів для
спеціальних
медичних
цілей,
яке
використовується для дитячого харчування,
зазначаються особливі харчові потреби,
функціональні стани та/або захворювання, за
наявності яких рекомендовано вживати такі
харчові продукти.
4. Інформація про поживну цінність
дитячих сумішей початкових та дитячих

121

Пропозиції та поправки до проекту

-75- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
1. У маркуванні дитячого харчування
поруч з його назвою зазначається вік дитини,
з якого вона може споживати такий харчовий
продукт.
-76- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
2. У маркуванні дитячого харчування, що
потребує
додаткової
підготовки
до
споживання, зазначається інформація щодо
способу приготування та/або використання
такого харчового продукту і, де це має
значення, – позначка щодо важливості
слідування цьому способу.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

дитяче харчування для
дітей до трьох років,
тобто дітей, які можуть
самостійно
«споживати»
харчові
продукти.
Враховано

Враховано

2. У маркуванні дитячого харчування, що
потребує
додаткової
підготовки
до
споживання, зазначається інформація про
спосіб приготування та/або використання
такого харчового продукту, а також, якщо це
має значення, – позначка щодо важливості
дотримання цього способу.

3. У маркуванні харчових продуктів для
спеціальних
медичних
цілей,
яке
використовується для дитячого харчування,
зазначаються особливі харчові потреби,
функціональні стани та/або захворювання, за
наявності яких рекомендовано вживати такі
харчові продукти.
-77- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський

Враховано
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сумішей для подальшого годування, що
передбачена частиною першою статті 23
цього Закону, зазначається в повному обсязі
незалежно від розміру найбільшої поверхні
упаковки або контейнера.

А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
Виключити.

122

5. Крім обов’язкової інформації про
поживну цінність, що передбачена частиною
першою статті 23 цього Закону, обов’язкова
інформація про поживну цінність дитячих
сумішей початкових та дитячих сумішей для
подальшого годування повинна включати
кількість кожної мінеральної речовини та
кожного
вітаміну
(крім
молібдену),
мінімальна та максимальна кількість яких
визначається
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику у сфері
охорони здоров’я.

123

6. Крім обов’язкової інформації про
поживну цінність, що передбачена частиною
першою статті 23 цього Закону, обов’язкова
інформація про поживну цінність дитячих
сумішей початкових повинна включати
кількість холіну, інозитолу та карнітину.

-78- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
4. Крім обов’язкової інформації про
поживну цінність, що передбачена частиною
першою статті 23 цього Закону, обов’язкова
інформація про поживну цінність повинна
включати:
1) для дитячих сумішей початкових та
дитячих сумішей для подальшого годування –
кількість кожної мінеральної речовини, а
також кожного вітаміну (крім молібдену);
2) для дитячих сумішей початкових –
кількість холіну, інозитолу та карнітину.
-79- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
5. Мінімальну та максимальну кількість
мінеральних речовин, а також вітамінів у
дитячих сумішах початкових та дитячих
сумішей
для
подальшого
годування
затверджує центральний орган виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері охорони здоров’я.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

4. Крім обов’язкової інформації про
поживну цінність, передбаченої частиною
першою статті 23 цього Закону, обов’язкова
інформація про поживну цінність включає:
1) для дитячих сумішей початкових та
дитячих сумішей для подальшого годування –
кількість кожної мінеральної речовини (крім
молібдену) і кожного вітаміну;
2) для дитячих сумішей початкових –
кількість холіну, інозитолу та карнітину.

Враховано

5. Мінімальну та максимальну кількість
мінеральних речовин і вітамінів у дитячих
сумішах початкових та дитячих сумішах для
подальшого
годування
затверджує
центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері охорони здоров’я.
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124

7. Обов’язкова інформація про поживну
цінність дитячих сумішей початкових та
дитячих сумішей для подальшого годування:

-80- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
6. Як виключення з вимог, передбачених
відповідно абзацом четвертим підпункту «б»
пункту 9 частині першої статті 1, частиною
шостою статті 6, частиною третьою статті 23
цього Закону, обов’язкова інформація про
поживну
цінність
дитячих
сумішей
початкових та дитячих сумішей для
подальшого годування:
-81- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
1) не може включати зазначення кількості
солі;
-82- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
2) зазначається на упаковці або контейнері
в повному обсязі, незалежно від розміру їх
найбільшої поверхні;
-83- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.

125

126

1) не може повторюватися у маркуванні;

127

2) не включає зазначення кількості солі;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

6. Як виняток із вимог, передбачених
відповідно абзацом четвертим підпункту «б»
пункту 9 частини першої статті 1, частиною
шостою статті 6, частиною третьою статті 23
цього Закону, обов’язкова інформація про
поживну
цінність
дитячих
сумішей
початкових та дитячих сумішей для
подальшого годування:

Враховано

1) не може включати зазначення кількості
солі;

Враховано

2) зазначається на упаковці або тарі в
повному обсязі, незалежно від розміру їх
найбільшої поверхні;

Враховано

3) не може повторюватися у маркуванні;
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
3) не може повторюватись у маркуванні;

128

3) може бути доповнена інформацією про:

129

кількість компонентів білка, вуглеводу або
жиру;
співвідношення сироваткового білка та
казеїну;
кількість
речовин,
які
визначені
законодавством або наказами центрального
органу виконавчої влади, що забезпечує

130
131

-84- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

Пункт 2 частини сьомої статті 61 Закону
України «Про інформацію для споживачів
щодо харчових продуктів» виключити.
В зв’язку з чим, пункт 3 вважати пунктом
2.

Поправка
не
відповідає положенням
ч. 1 ст. 7 Делегованого
Регламенту Комісії (ЄС)
2016/127 від 25.09.2015
про
доповнення
Регламенту (ЄС) №
609/2013 щодо вимог до
окремих
складових
елементів та інформації
стосовно
дитячих
сумішей початкових і
дитячих сумішей для
подальшого годування,
а також щодо вимог до
інформації
щодо
годування
дітей
грудного віку і дітей
раннього віку.
Враховано

-85- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
4) може бути доповнена інформацією про:

4) може бути доповнена інформацією про:

вміст білків, вуглеводів та жирів;

-86- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),

Враховано

співвідношення сироваткового білка та
казеїну;
кількість інших речовин, якщо такі
речовини не визначені частинами четвертою і
п’ятою цієї статті та додавання яких
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формування та реалізує державну політику у
сфері охорони здоров’я, якщо вони не
охоплюються пунктами 5 і 6 цієї статті;

Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
кількість інших речовин, якщо такі
речовини не охоплені частинами 4 і 5 цієї
статті
і
додавання
яких
дозволено
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері охорони здоров’я.
-87- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
Виключити.

132

кількість інших речовин, доданих до
харчового продукту, відповідно до вимог
законодавства.

133

8. Енергетична цінність і кількість
поживних речовин у маркуванні дитячих
сумішей початкових та дитячих сумішей для
подальшого годування:

134

1) повинні зазначатися на 100 мл готового
до вживання харчового продукту після
приготування відповідно до інструкції
виробника. Ця інформація може додатково
зазначатися на 100 г харчового продукту, що
пропонується кінцевому споживачу;

135

2) не зазначаються у відсотках від
відповідних
референсних
величин

-88- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
7. Енергетична цінність і кількість
поживних речовин у маркуванні дитячих
сумішей початкових та дитячих сумішей для
подальшого годування:

-89- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

дозволено центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері охорони здоров’я.

Враховано

Враховано

Враховано

7. Енергетична цінність і кількість
поживних речовин у маркуванні дитячих
сумішей початкових та дитячих сумішей для
подальшого годування:

1) зазначаються у розрахунку на 100
міліграмів готового до вживання дитячого
харчування після приготування відповідно до
інструкції виробника. Ця інформація може
додатково зазначатися у розрахунку на 100
грамів дитячого харчування, що пропонується
кінцевому споживачу;
2) не зазначаються як відсоток відповідних
референсних
величин
споживання,
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споживання, що встановлені в нормативноправових актах, крім випадків, передбачених
пунктом 9 цієї статті.

А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
2) не зазначаються у відсотках від
відповідних
референсних
величин
споживання, що встановлені законодавством
України, крім випадків, передбачених
частиною 8 цієї статті.
-90- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
8. Крім зазначення енергетичної цінності і
кількості поживних речовин на 100 мл
готового до вживання харчового продукту, у
маркуванні дитячих сумішей для подальшого
годування може наводитися інформація про
вітаміни та мінерали у відсотках від
встановлених
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику у сфері
охорони здоров’я, референсних величин
споживання у складі дитячих сумішей для
подальшого годування на 100 мл готового до
вживання
харчового
продукту
після
приготування відповідно до інструкції
виробника.
-91- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)

136

9. Крім зазначення енергетичної цінності і
кількості поживних речовин на 100 мл
готового до вживання харчового продукту, у
маркуванні дитячих сумішей для подальшого
годування може наводитися інформація про
вітаміни та мінерали у відсотках від
встановлених
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику у сфері
охорони здоров’я, референсних величин
споживання у складі дитячих сумішей для
подальшого годування на 100 мл готового до
вживання
харчового
продукту
після
приготування відповідно до інструкції
виробника.

137

10. Складові обов’язкової інформації про
поживну
цінність
дитячих
сумішей
початкових та дитячих сумішей для
подальшого годування, зазначення яких не
вимагається цим Законом для інших харчових
продуктів, розміщуються у маркуванні після
інформації про поживну цінність, як у першій
та другий частинах статті 23 цього Закону.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

встановлених законодавством про безпечність
та окремі показники якості харчових
продуктів, крім випадків, передбачених
частиною восьмою цієї статті.

Враховано

8. Крім зазначення енергетичної цінності і
кількості поживних речовин у розрахунку на
100 міліграмів готового до вживання дитячого
харчування, у маркуванні дитячих сумішей
для подальшого годування може наводитися
інформація про вміст вітамінів і мінералів, яка
виражається
як
відсоток
відповідних
референсних величин споживання.

Враховано

9. Обов’язкова інформація про поживну
цінність дитячих сумішей початкових та
дитячих сумішей для подальшого годування,
зазначення якої не передбачено цим Законом
для інших харчових продуктів, розміщується
у маркуванні дитячих сумішей початкових та
дитячих сумішей для подальшого годування
після обов’язкової інформації про поживну
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9. Обов’язкова інформація про поживну
цінність дитячих сумішей початкових та
дитячих сумішей для подальшого годування,
зазначення якої не вимагається цим Законом
для інших харчових продуктів, розміщуються
у маркуванні дитячих сумішей початкових та
дитячих сумішей для подальшого годування
після обов’язкової інформації про поживну
цінність, перелік якої встановлено частинами
першою і другою статті 23 цього Закону.
138

139

140

141
142

11. У маркуванні дитячих сумішей
початкових та дитячих сумішей для
подальшого
годування
зазначаються
інструкції щодо відповідного приготування
для споживання та зберігання, а також
попередження про небезпеку для здоров'я
дитини у разі невідповідного приготування
або зберігання.
12. У маркуванні, представленні та рекламі
дитячих сумішей початкових та дитячих
сумішей
для
подальшого
годування
зазначається попередження про безумовну
перевагу грудного вигодовування.
13. У маркуванні, представленні та рекламі
дитячих сумішей початкових, а також у
маркуванні дитячих сумішей для подальшого
годування не повинні використовуватися
малюнки/фото дітей грудного віку, інші
малюнки або текст, які ідеалізують такі
харчові продукти. Допускаються графічні
зображення для полегшення впізнаваності
дитячих сумішей початкових та дитячих
сумішей для подальшого годування, а також
для ілюстрації методів приготування таких
харчових продуктів.
14. Маркування, представлення та реклама
дитячих сумішей початкових та дитячих
сумішей для подальшого годування:
1) не
повинні
містити
слова
"гуманізований",
"материнський",
"адаптований" або будь-які однокореневі

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

цінність
цього
дитячого
харчування,
передбаченої частинами першою і другою
статті 23 цього Закону.

10. У маркуванні дитячих сумішей
початкових та дитячих сумішей для
подальшого
годування
зазначається
інформація про спосіб приготування та/або
використання та про умови зберігання, а
також попередження про небезпеку для
здоров'я дитини у разі невідповідного
приготування або зберігання.
11. У маркуванні, представленні та рекламі
дитячих сумішей початкових та дитячих
сумішей
для
подальшого
годування
зазначається інформація про безумовну
перевагу грудного вигодовування.
12. У маркуванні, представленні та рекламі
дитячих сумішей початкових, а також у
маркуванні дитячих сумішей для подальшого
годування не можуть використовуватися
малюнки/фото дітей грудного віку, інші
малюнки або текст, які ідеалізують такі
харчові продукти. Допускаються графічні
зображення для полегшення впізнаваності
дитячих сумішей початкових та дитячих
сумішей для подальшого годування, а також
для ілюстрації методів приготування таких
харчових продуктів.
13. Маркування, представлення та реклама
дитячих сумішей початкових та дитячих
сумішей для подальшого годування:
1)
не
повинні
містити
слова
«гуманізований»,
«материнський»,
«адаптований» або будь-які однокореневі
слова чи похідні від них будь-якою мовою;
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143
144
145
146

Редакція, прийнята в першому читанні

та/або похідні слова від цих слів будь-якими
мовами;
2) повинні бути такими, що дозволяють
споживачам чітко їх розрізняти.
15. У маркуванні дитячих сумішей
початкових зазначається інформація:
1) про те, що дитяча суміш призначена для
дітей грудного віку від народження у разі,
якщо вони не годуються грудним молоком;
2) щодо переваг грудного вигодовування
та рекомендацій про використання такого
харчового продукту тільки за порадою
фахівців, які мають кваліфікацію в галузі
медицини, харчування, фармацевтики, або в
галузі охорони материнства і дитинства.
Перед зазначенням цього повідомлення та
рекомендації повинні розміщуватися слова
"важливе повідомлення", або "важливо", або
"важлива інформація", або їх еквівалент. Ця
вимога стосується також представлення та
реклами дитячих сумішей початкових.

Пропозиції та поправки до проекту

-92- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
2) щодо переваг грудного вигодовування
та рекомендацій про використання такого
харчового продукту тільки за порадою
незалежних осіб, які мають кваліфікацію в
галузі медицини, харчування, фармацевтики,
або у сфері охорони дитинства. Перед
зазначенням
цього
повідомлення
та
рекомендації повинні розміщуватися слова
"важливе повідомлення", або "важливо", або
"важлива інформація", або їх еквівалент. Ця
вимога стосується також представлення та
реклами дитячих сумішей початкових.
-93- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Солод Ю.
В. (р.к. №258)
У пункті 2 частини п'ятнадцятої та пункті
4 частини шістнадцятої статті 61, якою
доповнюється
Закон
України
"Про
інформацію для споживачів щодо харчових
продуктів" (пункт 5 розділу І проекту),
відповідно слова "фахівців, які мають
кваліфікацію в галузі медицини, харчування,
фармацевтики, або в галузі охорони
материнства і дитинства" та "незалежних осіб,
які мають кваліфікацію в галузі медицини,

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2) повинні бути такими, що дають змогу
споживачам чітко їх розрізняти.
14. У маркуванні дитячих сумішей
початкових зазначається інформація:
1) про те, що дитяча суміш призначена для
дітей грудного віку від народження, якщо
вони не годуються грудним молоком;
2) про переваги грудного вигодовування та
рекомендації про використання такого
харчового продукту виключно за порадою
незалежних від операторів ринку осіб, які
мають кваліфікацію в галузі медицини,
харчування, фармації.
Перед
зазначенням
інформації,
передбаченої цим пунктом, розміщуються
слова
«Важливе
повідомлення»
або
«Важливо», або «Важлива інформація».
Вимоги, передбачені цією частиною,
поширюються також на представлення та
рекламу дитячих сумішей початкових.

Відхилено
Запропоновано
значно звузити коло
фахівців, які можуть
консультувати батьків
щодо годування дитини.
Але таке звуження не
узгоджується
із
положеннями статті 6
Регламенту (ЄС) №
609/2013 щодо вимог до
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147
148
149
150

151

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

харчування, фармацевтики, або фахівців в
галузі охорони материнства і дитинства"
замінити словом "лікаря".

окремих
складових
елементів та інформації
стосовно
дитячих
сумішей початкових і
дитячих сумішей для
подальшого годування,
а також щодо вимог до
інформації
щодо
годування
дітей
грудного віку і дітей
раннього віку.

16. У маркуванні дитячих сумішей для
подальшого
годування
зазначається
інформація:
1) про
придатність
(призначення)
харчового продукту тільки для дітей у віці
старше шести місяців;
2) про його призначення бути тільки
частиною різноманітного харчування дитини;
3) про те, що такий харчовий продукт не
повинен використовуватися як замінник
грудного молока протягом перших шести
місяців життя;
4) про те, що рішення про початок
годування дитячою сумішшю для подальшого
годування повинно прийматися на основі
індивідуальних потреб організму дитини
тільки за порадою незалежних осіб, які мають
кваліфікацію в галузі медицини, харчування,
фармацевтики, або фахівців в галузі охорони
материнства і дитинства.»;

-94- Н.д. Пасічний О. С. (р.к. №328)

Відхилено

Підпункт 4) пункту 16 нової статті 61
викласти у наступній редакції:
"4) про те, що рішення про початок
годування дитячою сумішшю для подальшого
годування повинно прийматися на основі
попередньої (перед початком споживання)
консультації лікаря.»;"
-95- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)

Обґрунтування
відхилення поправки є
аналогічним
до
обґрунтування,
наведеного вище до
поправки № 93

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

15. У маркуванні дитячих сумішей для
подальшого
годування
зазначається
інформація:
1)
про
придатність
(призначення)
харчового продукту тільки для дітей віком
старше шести місяців;
2) про те, що такий харчовий продукт є
лише частиною різноманітного харчування
дитини;
3) про те, що такий харчовий продукт не
повинен використовуватися як замінник
грудного молока протягом перших шести
місяців життя;
4) про те, що рішення про початок
годування дитячою сумішшю для подальшого
годування повинно прийматися на основі
індивідуальних потреб організму дитини
виключно за порадою незалежних від
операторів ринку осіб, які мають кваліфікацію
в галузі медицини, харчування, фармації»;

Враховано
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Пропозиції та поправки до проекту

4) про те, що рішення про початок
годування дитячою сумішшю для подальшого
годування повинно прийматися на основі
індивідуальних потреб організму дитини
тільки за порадою незалежних осіб, які мають
кваліфікацію в галузі медицини, харчування,
фармацевтики, або у сфері охорони
дитинства.»;
-96- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Солод Ю.
В. (р.к. №258)
У пункті 2 частини п'ятнадцятої та пункті
4 частини шістнадцятої статті 61, якою
доповнюється
Закон
України
"Про
інформацію для споживачів щодо харчових
продуктів" (пункт 5 розділу І проекту),
відповідно слова "фахівців, які мають
кваліфікацію в галузі медицини, харчування,
фармацевтики, або в галузі охорони
материнства і дитинства" та "незалежних осіб,
які мають кваліфікацію в галузі медицини,
харчування, фармацевтики, або фахівців в
галузі охорони материнства і дитинства"
замінити словом "лікаря".
152
153
154
155

156

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
Обґрунтування
відхилення правки є
аналогічним
до
обґрунтування,
наведеного вище до
поправки № 93

2) у статті 15:

2) у статті 15:

у назві статті слово «продуктів» замінити
словами «харчових продуктів»;
доповнити новою частиною такого змісту:
«10. У маркуванні дитячих сумішей
початкових та дитячих сумішей для
подальшого
годування
забороняється
зазначення
інформації,
передбаченої
частинами п’ятою – дев’ятою цієї статті.».
-97- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота Д.
В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д.
Мельник П. В. (р.к. №287)
6. Розділ XV Закону України «Про
ветеринарну медицину» (у редакції Закону №

Враховано

у назві слово «продуктів» замінити
словами «харчових продуктів»;
доповнити частиною десятою такого
змісту:
«10. У маркуванні дитячих сумішей
початкових та дитячих сумішей для
подальшого
годування
забороняється
зазначення
інформації,
передбаченої
частинами п’ятою – дев’ятою цієї статті».
7. Розділ XV «Прикінцеві та перехідні
положення»
Закону
України
«Про
ветеринарну медицину» від 4 лютого 2021
року № 1206-IX доповнити пунктом 101
такого змісту:
«101. Положення законодавчих актів
України, до яких вносяться зміни відповідно
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Висновки, обґрунтування

1206-IX від 04.02.2021) доповнити новим
пунктом 10¹ такого змісту: «10¹. Положення
законодавчих актів України, до яких
вносяться зміни відповідно до пункту 10 цього
розділу, вважаються чинними і підлягають
застосуванню в редакції чинній в день
опублікування цього Закону до моменту
введення
в
дію
відповідних
змін,
передбачених пунктом 10 цього розділу».
157

до пункту 10 цього розділу, вважаються
чинними в редакціях, які є чинними станом за
один день до дня опублікування цього Закону,
і підлягають застосуванню до моменту
введення
в
дію
відповідних
змін,
передбачених пунктом 10 цього розділу».

II. Прикінцеві та перехідні положення

158

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування, та
вводиться в дію через шість місяців з дня
набрання ним чинності.

159

2. Установити, що дитяче харчування, яке
відповідало вимогам законодавства про
безпечність та окремі показники якості
харчових продуктів, що діяло до введення в
дію цього Закону, але не відповідає вимогам
цього Закону, може вироблятися та/або
вводитися в обіг протягом трьох років після
набуття чинності цим Законом. Таке дитяче
харчування може перебувати в обігу до
настання
кінцевої
дати
споживання,
закінчення строку придатності, мінімального
терміну придатності або дати «вжити до».

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

II. Прикінцеві та перехідні положення
-98- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування, та
вводиться в дію через шість місяців з дня
набрання ним чинності, крім абзаців першого
– восьмого підпункту 6 пункту 4 Розділу І
цього Закону, які вводяться в дію одночасно з
набранням чинності цим Законом.
-99- Н.д. Пасічний О. С. (р.к. №328)
Пункт 2 Розділу II «Прикінцеві та
перехідні положення» проекту викласти у
наступній редакції:
"Установити, що дитяче харчування, яке
відповідає вимогам, що діяли до введення в
дію цього Закону, але не відповідають
вимогам цього Закону, після введення в дію
цього Закону можуть вироблятися та/або
вводитися в обіг, перебувати в обігу до
настання
кінцевої
дати
споживання,
закінчення строку придатності, мінімального
терміну придатності або дати «вжити до», але
не довше трьох років з дня набрання чинності
цим Законом."

Враховано

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування, та
вводиться в дію через шість місяців з дня
набрання ним чинності, крім абзаців першого
– восьмого підпункту 6 пункту 4 розділу І
цього Закону, які вводяться в дію одночасно з
набранням чинності цим Законом.

Відхилено

2. Установити, що дитяче харчування, яке
відповідало вимогам законодавства про
безпечність та окремі показники якості
харчових продуктів, що діяло до введення в
дію цього Закону, але не відповідає вимогам
цього Закону, може вироблятися та/або
вводитися в обіг протягом трьох років після
набрання чинності цим Законом. Таке дитяче
харчування може перебувати в обігу до
настання
кінцевої
дати
споживання,
закінчення строку придатності, мінімального
терміну придатності або дати «вжити до».
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3. Установити, що висновки санітарногігієнічної експертизи на дитяче харчування,
які відповідали вимогам законодавства, що
діяло до введення в дію цього Закону, але не
відповідають
вимогам
цього
Закону,
залишаються чинними до настання вказаних в
них термінів дії.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-100- Н.д. Юрчишин П. В. (р.к. №228)

Враховано частково

Пункт 2 Розділу II «Прикінцеві та
перехідні положення» проекту, викласти в
наступній редакції:
«Дитяче харчування, яке відповідає
вимогам, що діяли до введення в дію цього
Закону, але не відповідають вимогам цього
Закону, після введення в дію цього Закону
можуть вироблятися та/або вводитися в обіг,
перебувати в обігу до настання кінцевої дати
споживання, закінчення строку придатності,
мінімального терміну придатності або дати
«вжити до», але не довше трьох років з дня
набрання чинності цим Законом».
-101- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Враховано частково

Пункт другий Розділу ІІ проекту Закону
викласти в новій редакції:
«2. Дитяче харчування, яке відповідає
вимогам, що діяли до введення в дію цього
Закону, але не відповідають вимогам цього
Закону, після введення в дію цього Закону
можуть вироблятися та/або вводитися в обіг,
перебувати в обігу до настання кінцевої дати
споживання, закінчення строку придатності,
мінімального терміну придатності або дати
«вжити до», але не довше трьох років з дня
набрання чинності цим Законом».
-102- Н.д. Мезенцева М. С. (р.к. №369), Н.д.
Костюк Д. С. (р.к. №271), Н.д. Нагаєвський
А. С. (р.к. №93), Н.д. Гайду О. В. (р.к. №329),
Н.д. Вінтоняк О. В. (р.к. №113), Н.д. Любота
Д. В. (р.к. №378), Н.д. Соломчук Д. В. (р.к.
№32), Н.д. Нікітіна М. В. (р.к. №288), Н.д.
Грищенко Т. М. (р.к. №272), Н.д. Мельник
П. В. (р.к. №287)
3. Установити, що висновки санітарногігієнічної експертизи на дитяче харчування,
які відповідали вимогам законодавства, і які
були чинними на день введення в дію цього
Закону, залишаються чинними до закінчення
вказаних в них термінів дії.

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3. Установити, що висновки санітарногігієнічної експертизи на дитяче харчування
та затверджені етикетування, які були
чинними на день введення в дію цього Закону,
залишаються
чинними
до
закінчення
зазначених у них термінів дії.
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4. Визнати таким, що втратив чинність,
Закон України «Про дитяче харчування»
(Відомості Верховної Ради України, 2006,
№ 44, ст. 433) з дня введення у дію цього
Закону.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-103- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138)

Відхилено

Пункт 4 розділу ІІ законопроекту після слів
"з дня введення у дію цього Закону"
доповнити словами ", крім статті 4, абзаців
першого - третього частини першої та частини
другої статті 6 вказаного Закону".
Обґрунтування: Закон України "Про
дитяче харчування" містить цілий ряд
гарантій щодо безкоштовного і пільгового
забезпечення дитячим харчуванням: - дітей
грудного віку та другого року життя, які
входять до складу малозабезпечених сімей, дітей грудного та раннього віку, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, - дітей, які мають статус
дитини, яка постраждала внаслідок воєнних
дій і збройних конфліктів, або з числа
внутрішньо переміщених осіб, - дітей з числа
осіб, визначених у статті 10 Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту". Разом з цим, визнаючи
даний Закон таким, що втратив чинність,
законопроект не передбачає збереження
встановлених ним (Законом) гарантій шляхом
їх перенесення до інших законів. Тому
визнання Закону "Про дитяче харчування"
таким, що втратив чинність повністю, є
неприйнятним, оскільки внаслідок цього
велика кількість дітей втратить своє
гарантоване право на безкоштовне та
пільгове дитяче харчування, що суперечить
статті 22 Конституції (при прийнятті
нових законів або внесенні змін до чинних
законів не допускається звуження змісту та
обсягу існуючих прав і свобод). Щоб цього не
допустити, відповідні положення статті 4 і
6 Закону "Про дитяче харчування" необхідно
залишити чинними.
-104- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Солод Ю.
В. (р.к. №258)

Прийняті поправок
№№ 5, 7, 9, 11, 13-22
забезпечують
збереження
встановлених ЗУ «Про
дитяче
харчування»
гарантій
щодо
безкоштовного
і
пільгового забезпечення
дитячим харчуванням
різних
груп
дітей.
Зокрема,
зазначені
положення
будуть
перенесені
із
зазначеного Закону до
ЗУ
«Про
охорону
дитинства». За таких
обставин немає жодної
потреби у продовженні
дії
відповідних
положень Закону «Про
дитяче харчування».

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

4. Визнати таким, що втратив чинність,
Закон України «Про дитяче харчування»
(Відомості Верховної Ради України, 2006 р.,
№ 44, ст. 433 із наступними змінами).

Відхилено
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5. Кабінету Міністрів України протягом
шести місяців з дня набрання чинності цим
Законом:
1) привести свої нормативно-правові акти
у відповідність із цим Законом;
2) забезпечити приведення міністерствами
та
іншими
центральними
органами
виконавчої влади їх нормативно-правових
актів у відповідність із цим Законом;
3) забезпечити прийняття нормативноправових актів, необхідних для реалізації
цього Закону.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Пункт 4 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні
положення" проекту виключити.

Даний законопроект
було
розроблено
з
метою
приведення
законодавства України у
сфері
дитячого
харчування
у
відповідність до вимог
законодавства ЄС. Це
означає, що Закон, який
не
відповідає
зазначеному
законодавству, має бути
визнано таким, що
втратив чинність. В той
же час, якщо врахувати
правку, то:
1) буде збережене
регулювання
сфери
дитячого харчування,
що
не
відповідає
вимогам законодавства
ЄС;
2) значна частина
норм
законопроєкту
будуть
суперечити
положенням ЗУ «Про
дитяче харчування».
Тому створення такої
ситуації
не
є
прийнятним.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

5. Кабінету Міністрів України протягом
шести місяців з дня набрання чинності цим
Законом:
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом;
забезпечити
прийняття
нормативноправових актів, необхідних для реалізації
цього Закону.
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Пропозиції та поправки до проекту

-105- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)
Розділ ІІ «Прикінцеві та перехідні
положення» доповнити новим пунктом такого
змісту:
«Кабінету Міністрів України у 2022 році
поінформувати Верховну Раду України про
стан виконання цього Закону.»
Обґрунтування: з метою забезпечення
ефективності парламентського контролю за
прийнятими рішеннями та відповідно до п. 13
ч. 1 ст. 85 Конституції України пропонується
передбачити обов’язок Кабінету Міністрів
України поінформувати Верховну Раду
України у 2022 році про стан виконання цього
Закону.

167

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

6. Кабінету Міністрів України у 2022 році
поінформувати Верховну Раду України про
стан виконання цього Закону.
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