Звіт
про повторне відстеження результативності наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України від 20 грудня 2013 року
№ 748 “Про затвердження Інструкції з профілактики та ліквідації
мікоплазмозу птиці”

1. Вид та назва регуляторного акта
Наказ Міністерства агарної політики та продовольства України від
20 грудня 2013 року № 748 “Про затвердження Інструкції з профілактики та
ліквідації мікоплазмозу птиці”, зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 11.01.2014 № 22/24799.

2. Назва виконавця заходів з відстеження
Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України.

3. Цілі прийняття акта
Основними цілями прийняття акта є:
- недопущення виникнення в птахогосподарствах України цієї
хвороби;
- забезпечення епізоотичного благополуччя птахівництва, а в разі
виникнення мікоплазмозу птиці - організація проведення заходів для
ліквідації хвороби, недопущення її поширення;
- чітке врегулювання відносин між службою ветеринарної медицини та
суб’єктами господарювання, незалежно від їх форм власності і відомчого
підпорядкування з питань профілактики та ліквідації мікоплазмозу птиці.

4. Строк виконання заходів з відстеження
Повторне відстеження результативності регуляторного акта
проводилось з 15.04.2015 до 09.06.2015.

5. Тип відстеження
Повторне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження
Для
одержання
статистичний метод.

результатів

відстеження

використовувався

7. Дані та припущення, на основі яких
результативність, а також способи одержання даних

відстежується

Результативність регуляторного акта відстежувалась на підставі аналізу
квартальної та річної звітності форми 1-вет, 1-вет-А, 2-вет “Звіт про роботу
державних лабораторій ветеринарної медицини України з питань інфекційної
патології”.
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8. Кількісні та якісні значення показників результативності акту
Результативність регуляторного акта відстежувалась на підставі аналізу
квартальної та річної звітності форми 1-вет, 1-вет-А, 2-вет “Звіт про роботу
державних лабораторій ветеринарної медицини України з питань інфекційної
патології*”.
Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності
регуляторного акта були визначені такі показники результативності:
1. Кількість неблагополучних пунктів по мікоплазмозу птиці.
2. Кількість хворих тварин в неблагополучних пунктах.
3. Кількість моніторингових досліджень.
Кількісне значення статистичних показників результативності.

Показники результативності
Кількість неблагополучних
пунктів по мікоплазмозу птиці
Кількість хворої птиці в
неблагополучних пунктах
Кількість моніторингових
досліджень

2014

2015

—

—

—

—

—

—

9.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступен
досягнення визначених цілей
Даним регуляторним актом досягнуті визначені цілі, а саме:
недопущення виникнення в птахогосподарствах України цієї хвороби;
забезпечення епізоотичного благополуччя птахівництва, а в разі виникнення
мікоплазмозу птиці - організація проведення заходів для ліквідації хвороби,
недопущення її поширення; чітке врегулювання відносин між службою
ветеринарної медицини та суб’єктами господарювання, незалежно від їх
форм власності і відомчого підпорядкування з питань профілактики та
ліквідації мікоплазмозу птиці. Даний наказ не потребує внесення змін.
Одержані при здійсненні повторного відстеження регуляторного акта
показники
результативності
будуть
використані
при
проведенні
періодичного відстеження результативності цього регуляторного акта.
Звіт про відстеження результативності підготовлено Управлінням
забезпечення протиепізоотичної роботи Державної ветеринарної та
фітосанітарної служби України (01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1,
тел. 279-48-15).
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Державної ветеринарної та
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