Що змінять нові правила контролю за продуктами
Нові правила державного контролю щодо перевірок виробників харчових
продуктів

набули

чинності

04.04.2018 року разом із Законом
України «Про державний контроль
за дотриманням законодавства про
харчові продукти, корми, побічні
продукти тваринного походження,
здоров’я та благополуччя тварин».
Від підходів, запроваджених новим
законом,

виграють

конкурентоспроможність української продукції, виробники, і, звісно, її
кінцевий споживач. Зрештою, нові правила державного контролю виконують
кілька важливих функцій, повністю змінюючи умови поводження з харчовими
продуктами на ринку.
1) Створюють єдині правила для всіх операторів ринку
Операторами ринку є всі юридичні особи, фізичні особи – підприємці та
фізичні особи, які мають відношення до поводження з харчовими продуктами.
Тож, відповідно до закону, всі оператори ринку будуть внесені до плану
перевірок, тобто закон буде єдиним для всіх.
2) Кількість перевірок конкретного оператора ринку залежить від
ризику, який становить його діяльність
Відповідно до Порядку визначення періодичності здійснення заходів
державного контролю потужностей (підзаконного акта на виконання закону),
оцінка ризику операторів ринку базуватиметься на декількох критеріях:
- тип харчових продуктів та спосіб поводження з ними;
- процеси переробки та/або обробки харчових продуктів;
- потенційний негативний вплив на певну кількість споживачів за умови
недотримання вимог законодавства про безпечність харчових продуктів;

- відповідність процедур.
За цими критеріями оператор набирає певну кількість балів. Що більше
балів – то вищий ступінь ризику, що вищий ступінь ризику – то частіше
очікувати перевірок. Якщо в минулому в оператора ринку були інциденти з
харчовими продуктами, які призвели до захворювання людини, це впливає на
присвоєння додаткових балів при віднесенні оператора ринку до тієї чи іншої
категорії.
Однак підприємство щороку може змінювати свою «ризикову» категорію: за
дотримання правил і відсутність зауважень його переводять в категорію з
меншим ступенем ризику, за виявлені порушення – навпаки.
3) Перевірки без корупції
Для бізнесу новий формат перевірок є дуже зручним, оскільки дає змогу
усунути корупційні ризики. Відтепер виробник точно знатиме, що він
повинен, відповідно до якого закону, як саме може бути покараний за це
порушення. Інспектор має конкретний перелік питань, кожне з яких містить
посилання на нормативно-правовий акт, в якому зафіксована ця вимога.
Інший антикорупційний момент – відео- та аудіофіксація процесу. Крім цього,
передбачається ротація інспекторів, які здійснюють аудит потужності. Якщо
інспектор робив аудит хоча б раз, він уже не може повторно перевіряти те ж
саме підприємство.
4) Перевірки без попередження
Загалом оператор буде проінформований лише про те, скільки разів на рік
його мають перевірити, попередження про саму перевірку оператор ринку не
отримуватиме. Тож це спонукатиме підприємців тримати ситуацію під
постійним контролем. Це - позитивний момент для споживача, оскільки
виробник буде мотивований до перманентно якісного поводження з
харчовими продуктами, отже, безпечність продукції зросте.
5) Покарання: це вирішує інспектор
Великою перевагою закону є негайне запровадження санкцій у випадку
виявлення порушень. В арсеналі інспектора – припис на виправлення

порушень, штрафи та тимчасове припинення діяльності в частині, де виявлене
порушення, яке загрожує життю та здоров’ю споживачів (наприклад, зупинка
одного цеху чи закриття конкретного складу).
Зрештою, механізм державного контролю, який починає діяти, дозволить
операторам ринку розвиватися й підвищувати якість товарів, а фахівцям
Держпродспоживслужби здійснювати контроль безпечності продукції на
вищому рівні.

