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Щодо запиту на  інформацію 

Міністерство аграрної політики та продовольства України розглянуло Ваш 
запит  на  інформацію  від  11.09.2018  стосовно  листів,  що  надходили  до 
Мінагрополітики  з  питань  формування  технічного  завдання  до  8ї  сесії 
Конференції  Сторін  Рамкової  конвенції  ВООЗ  із  боротьби  проти  тютюну 
(далі   РКТБ ВООЗ) та повідомляє. 

Міністерством  аграрної  політики  та продовольства  України  на  виконання 
доручення  Віцепрем'єрміністра  України  П.  Розенка  від  17.08.2018 
№  32932/1/118  розглянуто  звернення  народного  депутата  України 
Кобцева М.В. від  14.08.2018 №  114/7874 щодо підготовки узгодженої  позиції 
делегації України до засідання  8ї сесії Конференції Сторін РКТБ ВООЗ (копія 
звернення додається). 

Станом  на  12.09.2018  будьякі  інші  звернення  із  зазначеного  питання  до 
Мінагрополітики  не надходили. 

Додаток: в 1  прим, на 3 арк. 

І—* 

Заступник директора Департаменту 
продовольства   начальник відділу 
підакцизної продукції  JL Хомічак 
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ВІЦЕПРЕМ'ЄРМІНІСТР  УКРАЇНИ 

вул. Грушевського, 12/2, Київ, 01008, 
тел.: (044) 256 7624, телефакс:  (044)254 0584 

До звернення народного 

депутата України 

Кобцева М. В. 

від 14.08.2018 №114/7874 

МОЗ (Супрун У.)  скликання 

Мінфін (Маркаровій О. С.) 
Мінекономрозвитку 
Мінагрополітики (Кутовому Т. В.) 
МЗС (Клімкіну П. А.) 
ДФС (Продану М. В.) 

Прошу розглянути  та про результати  в установлений  законом  строк 

поінформувати народного депутата України і Кабінет Міністрів. 

Верховна Рада України (Кобцеву М. В.) 

ФЕДОРЧУКУ В. Я. 
Коблошу  В.  В.  (Поспелову  О.  О.),  Ящук  В,  ВБочку  І.  С.,  Видойнику  М.  М. 

Павло РОЗЕНКО 



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ 

01008, м. Київ, вул, М.Грушевського, 5 

вих.Х°vutsrqpomlifedcaMJH  (/у/? '№?  Прем'єрміністру України 
  Гройсману В.Б. 

Депутатське звернення 

Шановний Володимире Борисовичу! 

Дозвольте висловити Вам свою глибоку повагу та порушити важливе для 
економіки України питання. Як голова підкомітету з питань акцизного податку 
та  законодавчого  регулювання  ринку  спирту,  алкоголю  і  тютюну  Комітету 
Верховної  Ради  України  з  питань  податкової  та  митної  політики  здійснюю 
моніторинг та аналіз законотворчого процесу, що стосується предмету відання 
підкомітету. 

Україна  є  підписантом  Рамкової  конвенції  Всесвітньої  організації 
охорони  здоров'я  із  боротьби  проти  тютюну  (надалі    «РКБТ»).  РКБТ   це 
міжнародний договір, розроблений під егідою ВООЗ у 2003 році, метою якого є 
створення  всесвітнього  плану  дій  для  регулювання  питань,  пов'язаних  із 
тютюном, та який підписали 180 зі 193  країнчленів ВООЗ. 

Керівним  органом  РКБТ  є  Конференція  Сторін.  До  нього  входять 
делегати від кожної  країниучасниці,  яка підписала угоду,  включаючи країни 
Європейського Союзу.  Конференція сторін проходить на регулярній основі,  її 
засідання відбулися у 2006,2008,2010,2012,2014 та 2016 роках. 

Відповідно  до  рішення  сьомої  Конференції  Сторін  РКБТ  восьма  сесія 
Конференції  Сторін  має  відбутися  16  жовтня  2018  року  у  м.  Женева, 
Швейцарія. 

Відповідно  до  попереднього  порядку денного,  що розміщений  на сайті 
РКБТ,  на  сесії  Конференції  Сторін  прийматимуть  рішення  щодо  питань 
боротьби  з  нелегальною  торгівлею  тютюновими  виробами,  реклами, 
регулювання  складу  тютюнових  виробів  та  нових  видів  продукції, 
оподаткування  електронних  сигарет,  а  також  щодо  питання  торгівлі  та 
інвестицій, правових аспектів, пов'язаних з виконанням РКБТ ВООЗ. 

Враховуючи  те,  що  рішення  Конференції  Сторін  мають  характер 
міжнародних  зобов'язань,  важливим  вбачається  забезпечення  всебічного 
вивчення та опрацювання  всіма заінтересованими  органами  виконавчої влади 
УкраїНИ, Документів, ЯКІ ПЛануЄТЬСЯ  та  к о н т р о л ю 

Будьякі міжнародні з о б о в ' я з а н н я з  точки 
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зору  можливості  їх  ефективного  і  своєчасного  виконання,  узгодження  з 
існуючими  законодавчими  актами  та  ініціативами.  Необхідно  заздалегідь 
оцінити  можливість  взяття  на  себе  Україною  міжнародних  зобов'язань  із 
зазначених  вище  питань,  які  впливатимуть  на  структуру  тютюнового  ринку, 
боротьбу з контрабандною та/або контрафактною продукцією, надходження до 
Державного бюджету Уіфаїни від сплати акцизного та інших податків. 

З  огляду  на  викладене  та  з  метою  підготовки  позиції  України  щодо 
питань  порядку  денного  восьмої  сесії  Конференції  Сторін,  є  надзвичайно 
важливим залучити  до  опрацювання матеріалів,  підготовлених  Секретаріатом 
РКБТ  ВООЗ  для  розгляду  на  восьмій  сесії  Міністерство  охорони  здоров'я, 
Міністерство  фінансів,  Міністерство  економічного  розвитку  і  торгівлі, 
Міністерство  аграрної  політики  та  продовольства,  Міністерство  закордонних 
справ та Державну фіскальну службу. 

Враховуючи викладене, з метою підготовки позиції України щодо питань 
порядку  денного  восьмої  сесії  Конференції  сторін,  на  підставі  ст.  16 Закону 
Украйни «Про статус народного депутата Уіфаїни» прошу: 

1.  Доручити  Міністерству  охорони  здоров'я  сформувати  для 
представлення  уповноваженим  представником  делегації  позиції 
України  під  час  засідання  восьмої  Конференції  Сторін  узгоджену 
позицію разом з Міністерством фінансів, Міністерством економічного 
розвитку  і  торгівлі,  Міністерством  аграрної  політики  та 
продовольства,  Міністерством  закордонних  справ  та  Державною 
фіскальною службою України. 

2.  Про  результати  розгляду  даного  звернення  повідомити  мене  з 
долученням  до  відповіді  відповідних  копії  документів  з  питань 
узгодження  позиції  делегації  України  до  засідання  восьмої  сесії 
Конференції Сторін. 

З повагою, 

Народний депутат України  Михайло Кобцев 


