Кабінет Міністрів України
Cпрямування та координація
через Міністра аграрної
політики та продовольства

Державне
управління та
регулювання

Дану схему розроблено в рамках швейцарсько-українського SDC проекту
«Дослідження органічного ринку та підтримка політичного розвитку»
www.OrganicInfo.ua
Версія 18.03.2019

Звітність,
заявка/
подання для
в(и)ключення
до/з Реєстру
органів
сертифікації/
операторів

Сертифікація

В(и)ключення
до/з Реєстру
органів
сертифікації/
операторів;
ведення Реєстру
органічного
насіння і
садивного
матеріалу

Забезпеченн
я підготовки
та
підвищення
кваліфікації
інспекторів

Орган
сертифікації 2

Міжнародна система
акредитації
Звернення щодо
встановлених фактів
порушень органом
сертифікації

Розробка і
затвердження
Переліку
речовин
(інгредієнтів,
компонентів),
що дозволяють
використовува
ти в
органічному
виробництві
Акредитація

Підтвердження визнання за напрямками
акредитації

Національні органи
акредитації іноземної держави

Національне агентство з
акредитації України

Орган
сертифікації N

Сертифікація

Сертифікація

Акредитація

Орган іноземної
сертифікації 1

Орган іноземної
сертифікації N

Перелік
органів
іноземної
сертифікації

Сертифікація за іноземними стандартами

ап

ел
я

ція

1

2

Орган
сертифікації 1
яція

Прийняття
нормативноправових актів

Міністерство аграрної політики та
продовольства України

Державний контроль (нагляд);
звернення про порушення оператора

Державний
реєстр
органів
сертифікації

апел

Суб’єкти ринку органічної продукції

Взаємодія,
надання
документів,
звітність

но Уч
рм аст
о що
ат ь у
оп рган до в Зв
ив р
ер а ик ер
ат се лю не
ак но-п озр
ор рт ч н н
тів ра об
а з иф ен я
в о ці
ре іка ня
ви
є с ці
х
тр ї/
ів

Державна служба України з питань
безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів
(Держпродспоживслужба)
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реєстр
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Розробка
нормативноправових актів

Центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізацію
державної аграрної політики

Центральний орган виконавчої влади,
що реалізує державну політику
у сфері безпечності та окремих
показників
якості харчових продуктів
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СХЕМА
Закон України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва,
обігу та маркування органічної продукції»
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Проект «Дослідження органічного ринку та підтримка політичного розвитку» впроваджується Інформаційним центром «Зелене досьє» у партнерстві з органом сертифікації «Органік Стандарт» та із залученням експертів Дослідного інституту органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія)
за фінансової підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC).

