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ПОНЯТТЯ ТА СТАДІЇ ДОЗВІЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СФЕРІ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Дозвільна система у сфері господарської діяль-
ності становить сукупність урегульованих зако-
нодавством відносин, які виникають між дозвіль-
ними органами, адміністраторами та суб’єктами 
господарювання у зв’язку з виданням документів 
дозвільного характеру, переоформленням, анулю-
ванням документів дозвільного характеру. Водно-
час, у базовому нормативно-правовому акті, яким 
урегульовано відносини у сфері безпечності та 
якості харчових продуктів, не визначено понят-
тя дозволу у сфері безпечності та якості харчових 
продуктів, а також відсутній перелік документів 
дозвільного характеру, що видаються в досліджу-
ваній сфері. Тому наразі з’ясуємо сутність понят-
тя «дозвіл в сфері безпечності та якості харчових 
продуктів», а також розкриємо елементи дозвіль-
ного провадження в досліджуваній сфері.

Дозволи   важливі елементи адміністративно- 
правового регулювання, які забезпечують соці-
альну свободу та активність людини. Вони набу-
вають юридичного характеру з моменту їхнього 
закріплення в нормах уповноваження як суб’єк-
тивні права та реалізуються у формі використан-
ня, що визначає добровільний характер, їхню за-
лежність від бажання суб’єкта, якому належить 
суб’єктивне право. Дозвіл полягає в наданні осо-
бі суб’єктивного юридичного права самостійно 
приймати рішення щодо реалізації передбачених 
правовими нормами варіантів власної поведінки  
[1, с. 496].

У правовій науці та правозастосовній діяльності 
органів публічної адміністрації існують різні по-
зиції до підходу щодо детермінації змісту дозвіль-
ної системи. Причиною такої ситуації, на думку 
О.В. Кузьменко, стала «очевидна невідповідність 
законодавчої концепції дозвільної системи реаль-
ним масштабам ліцензійно-дозвільної діяльності 
органів публічної адміністрації та наявність нор-
мативно конкретизованого переліку об’єктів регу-
лювання цієї системи, факт існування якого не міг 
не накласти відбиток на відповідні теоретичні по-
ложення; усе це дало вченим-адміністративістам 
привід для розуміння дозвільної системи у двох 
значеннях – «широкому» та «вузькому» [2, с. 229].

У науці адміністративно права по-різному 
тлумачать поняття «дозволи». В.К. Колпаков 
та О.В. Кузьменко розуміють під дозволом юри-
дичний дозвіл вчинений за умов, передбачених 
нормою, ті чи інші дії або утриматися від їхнього 

вчинення за своїм бажанням. Та науковці визна-
чають, що дозволи поряд із приписами та заборо-
нами є методом регулювання [3, с. 35]. А.Т. Ком-
зюк, Р.С. Миронюк та В.М. Бевзенко визначають 
поняття «дозвіл» як закріплену нормою права 
допустиму можливість здійснення суб’єктами 
правовідносин певних дій або допустиму можли-
вість утримуватись від їхнього вчинення; межі 
допустимої законом поведінки таких суб’єктів 
[4, с. 85].

У теоретичних дослідженнях дозвільну систе-
му визначають як регламентований правом поря-
док, що зобов’язує державні та громадські уста-
нови, підприємства, а також громадян отримати 
у відповідних державних органах дозвіл на виго-
товлення, реалізацію, придбання, перевезення 
(зберігання й використання) визначених предме-
тів [5], або як сукупність правил, котрі регулюють 
порядок виготовлення, придбання, користуван-
ня, зберігання, реалізації й транспортування та-
ких об’єктів, охорона яких становить особливу 
турботу держави та спрямована на гарантування 
громадської безпеки, запобігання та припинення 
можливого використання цих об’єктів зі злочин-
ною метою та ін. [6; 7]. 

Х.П. Ярмакі розглядає дозволи як складовий 
елемент дозвільної системи, яка у спеціальній лі-
тературі розглядається як організаційно-правова 
діяльність, що здійснюється державою з метою 
забезпечення своїх економічних і соціально-полі-
тичних інтересів, для створення необхідних умов 
нормальної діяльності державних і громадських 
організацій, дотримання законності, охорони 
власності й гарантування громадської безпеки 
[8, с. 200]. 

Таким чином, пропонуємо під «дозволом» 
в «широкому» значенні розуміти законодавчо 
надане право власника дозволу діяти на власний 
розсуд у межах предмета дозволу та реалізовувати 
свої права та обов’язки в відповідному напрямку. 
Тоді як дозвільна діяльність – це законодавчо рег-
ламентована діяльність уповноваженого суб’єкта 
публічної адміністрації та їхніх посадових осіб, 
направлена на надання законодавчої можливості 
суб’єкту-заявнику отримати право вчинення пев-
них дій та бути учасником правовідносин, які ви-
значені предметом дозволу.

Таким чином, дозвіл у сфері безпечності та 
якості харчових продуктів – це надане уповнова-
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женою посадовою особою територіальних органів 
Державної служби України з питань безпечно-
сті харчових продуктів та захисту споживачів, 
а також уповноваженою посадовою особою тери-
торіальних органів Державної ветеринарної та 
фітосанітарної служби України право здійсню-
вати господарську діяльність пов’язану з вироб-
ництвом та/або зберіганням харчових продук-
тів тваринного походження, та/або реалізацією 
(оптовою реалізацією) сільськогосподарської про-
дукції, зокрема харчових продуктів, на спеціаль-
но оснащених та відведених місцях на підставах 
встановлених законодавчими актами. 

О.В. Кузьменко пропонує під «дозвільним 
провадженням» розуміти регламентовану адміні-
стративно-процесуальними нормами діяльність 
публічної адміністрації, під час дії якої вирішу-
ються питання про забезпечення реалізації прав 
фізичних та юридичних осіб на виконання певних 
дій або займання певними видами діяльності шля-
хом надання їм відповідного дозволу [2, с. 127]. 

О.В. Кузьменко пропонує розкривати зміст 
дозвільного провадження через такі стадії: 1) по-
рушення дозвільного провадження (підставами 
порушення є подача заяви зацікавленою в одер-
жанні дозволу особою); 2) безпосереднє вивчення 
компетентним органом публічної адміністрації, 
документів або обстеження приміщень, речей на 
предмет відповідності їх вимогам дозвільної сис-
теми; 3) прийняття рішення; 4) оскарження при-
йнятого рішення; 5) виконання прийнятого рі-
шення (видання дозволу).

Дотримуючись класичної структури сталій 
дозвільного провадження, розкриємо зміст його 
стадій щодо отримання експлуатаційного дозво-
лу.

Для отримання експлуатаційного дозволу 
юридична особа або фізична особа – підприємець 
подає в дозвільний центр заяву, до якої додаєть-
ся довідка про здатність провадити відповідну 
діяльність, де зазначається інформація про наяв-
ність кваліфікованого персоналу, технологічного 
обладнання, перелік товарів, що виготовляються 
або реалізуються, за підписом такої особи, а та-
кож у разі провадження діяльності під час такої 
діяльності: 

- переробки неїстівних продуктів тваринного 
походження (перелік таких продуктів); 

- виробництва, змішування та приготування 
кормових добавок, преміксів і кормів (перелік та-
ких добавок, преміксів і кормів). 

Заява та документи, що додаються до неї, пода-
ються в одному примірнику особисто керівником 
юридичної особи або фізичною особою – підпри-
ємцем чи уповноваженою особою або надсилають-
ся рекомендованим листом з описом вкладення. 
Підпис зазначеної особи скріплюється печаткою 
(у разі її наявності).

На підставі заяви та документів керівник дер-
жавного органу ветеринарної медицини видає 
наказ та призначає державних інспекторів вете-
ринарної медицини для проведення інспектуван-
ня потужностей (об’єктів) з метою встановлення 
їхньої відповідності положенням Закону України 
«Про ветеринарну медицину», ветеринарно-сані-
тарним заходам та технічним регламентам. Строк 
проведення інспектування не повинен перевищу-
вати 10 робочих днів від дня надходження заяви 
та документів.

У разі прийняття рішення про відмову у видачі 
експлуатаційного дозволу операторові потужнос-
тей надсилається протягом десяти робочих днів 
повідомлення про прийняте рішення з обґрунту-
ванням підстави. 

Експлуатаційний дозвіл видається згідно 
з додатком у трьох примірниках: перший – для 
оператора потужностей, другий – управління 
Держпродспоживслужби в районі (місті), третій – 
Держпродспоживслужби.

У разі видачі експлуатаційного дозволу Дер-
жпродспоживслужба присвоює потужностям 
(об’єктам) ідентифікаційний контрольний номер 
та вносить їх до відповідного реєстру, який ве-
деться в установленому Держпродспоживслуж-
бою порядку. 

Підставами для тимчасового зупинення дії екс-
плуатаційного дозволу є такі: 

- порушення ветеринарно-санітарних заходів 
або технічних регламентів; 

- невиконання оператором потужностей припи-
сів, наказів, виданих за результатами проведення 
інспектування державними інспекторами ветери-
нарної медицини. 

У разі виявлення під час здійснення держав-
ного ветеринарно-санітарного контролю та наг-
ляду на потужностях (об’єктах), на які видано 
експлуатаційний дозвіл, порушень вимог зако-
нодавства з питань ветеринарної медицини дер-
жавний інспектор ветеринарної медицини видає 
припис про їхнє усунення, а у разі виявлення 
порушень, які створюють безпосередню загрозу 
здоров’ю тварин, – припис про негайне усунен-
ня таких порушень або заборону використання 
відповідного обладнання, подає звіт, разом із не-
обхідними матеріалами й документами, відпо-
відному головному державному інспекторові ве-
теринарної медицини або його заступникові та 
контролює виконання вимог припису. 

Відповідний головний державний інспектор 
ветеринарної медицини або його заступник піс-
ля розгляду звіту державного інспектора ветери- 
нарної медицини приймає рішення й видає на-
каз про тимчасове зупинення дії експлуатацій- 
ного дозволу. 

Дія експлуатаційного дозволу зупиняється на 
строк не більш як три місяці. 
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Якщо протягом установленого строку пору-
шення не усунуто, то відповідний головний дер-
жавний інспектор ветеринарної медицини або 
його заступник приймає рішення та видає наказ 
про скасування експлуатаційного дозволу, що є 
підставою для виключення потужності (об’єкта) 
з відповідного реєстру [9].

Іншим видом експлуатаційного дозволу, який 
потрібно отримати суб’єктові, що провадить гос-
подарську діяльність, пов’язану з харчовими про-
дуктами є експлуатаційний дозвіл для операторів 
ринку, що провадять діяльність із виробництва 
та/або зберігання харчових продуктів тваринного 
походження.

Виконавцями заходів, необхідних для видання 
експлуатаційного дозволу, є посадові особи тери-
торіальних органів Держпродспоживслужби.

Для отримання експлуатаційного дозволу опе-
ратор ринку особисто, через уповноважений ним 
орган чи особу або рекомендованим листом подає 
в одному примірнику відповідну заяву та перелік 
харчових продуктів, які планує виробляти або 
зберігати (далі – перелік).

Оператор ринку несе відповідальність за недо-
стовірність інформації, зазначеної в заяві про от-
римання експлуатаційного дозволу (далі – заява) 
та переліку. Після надходження заяви та переліку 
посадова особа територіального органу Держпрод-
споживслужбипроводить інспекцію (огляд) по-
тужностей (об’єктів) з метою встановлення їхньої 
відповідності санітарним заходам.

Термін видання експлуатаційного дозволу ста-
новить 30 календарних днів із дня отримання те-
риторіальним органом Держпродспоживслужби 
заяви та переліку. Рішення про видання або від-
мову у виданні експлуатаційного дозволу прийма-
ється територіальним органом Держпродспожив-
служби на підставі результатів інспекції (огляду) 
заявлених потужностей щодо їхньої відповідності 
санітарним заходам.

Інспекція (огляд) заявлених потужностей про-
водиться не пізніше 15 календарних днів із дня 
отримання територіальним органом Держпрод-
споживслужби заяви та переліку.

Розмір плати (адміністративний збір) за надання 
адміністративної послуги з видачі або поновлення 
дії експлуатаційного дозволу становить 0,17% мі-
німальної заробітної плати в місячному розмі-
рі, встановленої законом на 1 січня календарного 
року, у якому заява подається оператором ринку 
в центр надання адміністративних послуг, до ви-
значення законом розміру адміністративного збору.

Експлуатаційний дозвіл видається територі-
альним органом Держпродспоживслужби в трьох 
примірниках. Перший примірник видається опе-
раторові ринку, другий – залишається у територі-
альному органі Держпродспоживслужби, третій – 
надсилається до Держпродспоживслужби.

Термін дії експлуатаційного дозволу необме-
жений.

У разі прийняття рішення про відмову у видачі 
експлуатаційного дозволу операторові ринку ви-
дається особисто та/або надсилається поштовим 
відправленням письмове повідомлення із зазна-
ченням передбачених законодавством підстав для 
такої відмови.

Рішення про відмову у видачі експлуатаційно-
го дозволу може бути оскаржене у Держпродспо-
живслужбі або суді.

У разі усунення причин, що стали підставою 
для відмови у видачі експлуатаційного дозволу, 
повторний розгляд документів здійснюється те-
риторіальним органом Держпродспоживслужби 
у термін, що не перевищує п’яти робочих днів із 
дня повторного отримання заяви та переліку.

У разі, коли оператор ринку не виконує ви-
моги наказу або розпорядження про тимчасове 
припинення функціонування потужності або ча-
стини потужності та/або тимчасову заборону обі-
гу об’єктів санітарних заходів, то посадова особа 
територіального органу Держпродспоживслужби 
виносить постанову про тимчасове припинення дії 
експлуатаційного дозволу з деталізацією на рівні 
виробничої лінії та/або харчових продуктів за-
лежно від виду діяльності оператора ринку. У разі 
тимчасового припинення дії експлуатаційного 
дозволу така інформація зазначається у відповід-
ному реєстрі та оприлюднюється протягом трьох 
робочих днів Держпродспоживслужбою на її офі-
ційному веб-сайті.

Оператор ринку, дію експлуатаційного дозволу 
якого тимчасово припинено, не має права здійс-
нювати виробництво, реалізацію та/або обіг хар-
чових продуктів на таких потужностях. Він може 
подати заяву територіальному органу Держпрод-
споживслужби про поновлення дії експлуатаці-
йного дозволу після усунення причин, що стали 
підставою для такого припинення. У разі при-
йняття рішення про тимчасове припинення дії 
експлуатаційного дозволу або його анулювання 
оператор ринку може оскаржити таке рішення у 
Держпродспоживслужбі або суді [10].

Розкривши сутність провадження щодо отри-
мання експлуатаційних дозволів на провадження 
на потужностях (об’єктах) діяльності з перероб-
ки неїстівних продуктів тваринного походжен-
ня; виробництва, змішування та приготування 
кормових добавок, преміксів і кормів, а також 
експлуатаційного дозволу для операторів ринку, 
що провадять діяльність із виробництва та/або 
зберігання харчових продуктів тваринного похо-
дження, можемо констатувати, що цей вид прова-
дження складається з таких стадій: 1) порушення 
дозвільного провадження (підставами порушення 
є подача заяви особою, зацікавленою в одержанні 
дозволу); 2) безпосереднє вивчення компетент-
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ним органом публічної адміністрації (органів 
Держпродспоживслужби), поданих документів 
або обстеження приміщень, речей на предмет їх-
ньої відповідності вимогам дозвільної системи, 
проведення інспекцій потужностей; 3) прийнят-
тя рішення про видання дозволу; 4) оскарження 
прийнятого рішення (позасудове та судове оскар-
ження); 5) видання дозволу.
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Анотація

Запотоцька О. В. Поняття та стадії дозвільного 
провадження в сфері безпечності та якості харчових 
продуктів. – Стаття.

Розкрито сутність процесу щодо отримання експлу-
атаційного дозволу на провадження на потужностях 
(об’єктах) діяльності з переробки неїстівних продуктів 
тваринного походження; виробництва, змішування 
та приготування кормових добавок, преміксів і кор-
мів, а також експлуатаційного дозволу для операторів 
ринку, що провадять діяльність із виробництва та/або 
зберігання харчових продуктів тваринного походжен-
ня. Спираючись на це, можемо констатувати, що цей 
вид провадження складається з таких стадій: 1) пору-
шення дозвільного провадження; 2) безпосереднє ви-

вчення компетентним органом публічної адміністрації 
(органів Держпродспоживслужби) поданих документів 
або обстеження приміщень; 3) прийняття рішення про 
видання дозволу; 4) оскарження прийнятого рішення 
(позасудове та судове оскарження); 5) видання дозволу.

Ключові слова: харчові продукти, дозвіл, докумен-
ти дозвільного характеру, дозвільна система, дозвільне 
провадження.

Аннотация

Запотоцкая Е. В. Понятие и стадии разрешитель-
ного производства в сфере безопасности и качества пи-
щевых продуктов. – Статья.

Раскрыта сущность производства по получению 
эксплуатационного разрешения на осуществление на 
мощностях (объектах) деятельности по: переработке 
несъедобных продуктов животного происхождения; 
производства, смешивания и приготовления кормовых 
добавок, премиксов и кормов, а также эксплуатацион-
ного разрешения для операторов рынка, осуществляю-
щих деятельность по производству и/или хранения 
пищевых продуктов животного происхождения. За ко-
торым можем констатировать, что данный вид про-
изводства состоит из следующих стадий: 1) нарушение 
разрешительного производства; 2) непосредственное 
изучение компетентным органом публичной админи-
страции (органов Держпродспоживслужбы) представ-
ленных документов или обследования помещений; 
3) принятие решения о выдаче разрешения; 4) обжало-
вание принятого решения (внесудебное и судебное об-
жалование) 5) выдача разрешения.

Ключевые слова: пищевые продукты, разрешение, 
документы разрешительного характера, разрешитель-
ная система, разрешительное производство.

Summary

Zapototska O. V. The concept and stage of permis-
sive proceedings in the field of food safety and quality. – 
 Article.

The essence of the procedure for obtaining an oper-
ating permit for the production of facilities (objects) 
for: processing of inedible products of animal origin is 
disclosed; production, mixing and preparation of feed 
additives, premixes and forages, as well as operating 
permission for market operators operating in the produc-
tion and / or storage of food products of animal origin, 
we can state that this type of proceedings consists of the 
following stages: 1) violation of the permit proceedings;  
2) the direct examination by the competent public ad-
ministration body (the organs of the State Procurement 
Civic Service) of the documents submitted or inspection 
of premises; 3) making a decision on issuing a permit; 4) 
appeal of the decision (out-of-court and judicial appeal); 
5) issue of permission.

Key words: food products, permits, permits, permits, 
permitting system, permitting proceedings.


