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1. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
17 січня 2011 року № 101/2011
Про призначення В.Сідляренко заступником Голови Державної ветеринарної та
фітосанітарної служби України
Призначити СІДЛЯРЕНКО Вікторію Вадимівну заступником Голови Державної
ветеринарної та фітосанітарної служби України.
www.president.gov.ua
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
17 січня 2011 року № 100/2011
Про призначення В.Горжеєва першим заступником Голови Державної
ветеринарної та фітосанітарної служби України
Призначити ГОРЖЕЄВА Володимира Михайловича першим заступником
Голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.
www.president.gov.ua
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
17 січня 2011 року № 95/2011
Про призначення О.Григоровича заступником Голови Державної інспекції
сільського господарства України
Призначити ГРИГОРОВИЧА Олександра Івановича заступником Голови
Державної інспекції сільського господарства України.
www.president.gov.ua
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
17 січня 2011 року № 83/2011
Про звільнення С.Бикова з посади заступника
Міністра аграрної політики України
Звільнити БИКОВА Сергія Вікторовича з посади заступника Міністра аграрної
політики України.
www.president.gov.ua
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
17 січня 2011 року № 76/2011
Про звільнення М.Мельничука з посади заступника
Міністра аграрної політики України
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Звільнити МЕЛЬНИЧУКА Максима Дмитровича з посади заступника Міністра
аграрної політики України.
www.president.gov.ua
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ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
17 січня 2011 року № 73/2011
Про звільнення А.Кадомського з посади першого заступника Голови Державного
комітету України із земельних ресурсів
Звільнити КАДОМСЬКОГО Артема Марковича з посади першого заступника
Голови Державного комітету України із земельних ресурсів.
www.president.gov.ua
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
17 січня 2011 року № 61/2011
Про звільнення В.Загребельного з посади заступника Голови Державного комітету
ветеринарної медицини України
Звільнити ЗАГРЕБЕЛЬНОГО Володимира Олександровича з посади заступника
Голови Державного комітету ветеринарної медицини України.
www.president.gov.ua
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
УКАЗ
17 січня 2011 року № 60/2011
Про звільнення В.Горжеєва з посади першого заступника Голови Державного
комітету ветеринарної медицини України
Звільнити ГОРЖЕЄВА Володимира Михайловича з посади першого заступника
Голови Державного комітету ветеринарної медицини України.
www.president.gov.ua
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
13 січня 2011 року № 2922-VI
Про проведення парламентських слухань на тему:"Земля в українській долі:
ситуація у земельній сфері,законодавче забезпечення земельних відносин
та практика його реалізації"
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
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1. Провести 23 березня 2011 року в залі пленарних засідань Верховної Ради
України парламентські слухання на тему: "Земля в українській долі: ситуація у
земельній сфері, законодавче забезпечення земельних відносин та практика його
реалізації".
2. Кабінету Міністрів України до 17 лютого 2011 року підготувати і
подати до Верховної Ради України тиражовані для народних депутатів України
необхідні інформаційно-аналітичні матеріали щодо питання парламентських
слухань, визначити
доповідача із зазначеного питання.
3. Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних
відносин внести пропозиції щодо рекомендацій парламентських слухань, здійснити
необхідні заходи з організації та методичного забезпечення їх проведення.
4. Запросити для участі в парламентських слуханнях членів Уряду України,
представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
-3-

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ

самоврядування, громадських організацій, профільних міжнародних організацій,
спеціалістів наукових установ.
5. Національній
телекомпанії України та Національній радіокомпанії
України за участю Інформаційного управління Апарату Верховної Ради України
забезпечити в установленому порядку пряму трансляцію парламентських слухань на
Першому загальнонаціональному каналі Національної телекомпанії України та
Першому загальнонаціональному каналі Національної радіокомпанії України.
6. Управлінню справами Апарату Верховної Ради України здійснити
матеріально-технічне
забезпечення
проведення парламентських слухань та
фінансування
видання
матеріалів парламентських слухань парламентським
видавництвом.
http://zakon1.rada.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 19 січня 2011 р. № 31
Про внесення змін до Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей
(об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів)
з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 712 (Офіційний вісник
України, 2007 р., № 37, ст. 1466; 2010 р., № 45, ст. 1447), такі зміни:
у пункті 7 слова “Плата, що стягується за видачу та поновлення експлуатаційного
дозволу,” замінити словами “Розмір плати за видачу та поновлення експлуатаційного
дозволу”;
у пункті 22 слово “скасовується” замінити словом “анулюється”;
у тексті Порядку слова “скасування” і “скасований” замінити відповідно словами
“анулювання” і “анульований”.
www.kmu.gov.ua
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2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА
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МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
21.01.2011
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
“Про затвердження Порядку використання коштів, що спрямовуються на
часткове відшкодування вартості будівництва тепличних комплексів “
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку
використання коштів, що спрямовуються
на часткове відшкодування вартості
будівництва тепличних комплексів” розроблено на виконання Закону України “Про
Державний бюджет України на 2011 рік”.
Основною метою зазначеного проекту постанови є збереження та нарощування
обсягів виробництва овочів закритого грунту, розсади та квітів в Україні.
Зазначений проект постанови Кабінету Міністрів України знаходиться на
офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики України www.minagro.gov.ua.
(розділ “Регуляторні акти”).
Зауваження та пропозиції стосовно проекту в письмовій та електронній формі
можна надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими
адресами:
- Міністерство аграрної політики України, вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001,
факс 044-279-65-36, 278-56-78, е-mail: LOV@minapk.gov.ua
Метою зазначеного проекту постанови є збереження та нарощування обсягів
виробництва овочів закритого грунту, розсади та квітів в Україні.
Проект постанови розроблено з метою запровадження заходів щодо запобігання
негативних наслідків для тепличного комплексу, зумовлених світовою фінансовою
кризою та здороженням енергоносіїв.
Тепличні комбінати України разом за останній період багато зробили для
2003
відродження тепличної галузі після занепаду 1990-1999 років. У період з
року побудовано більше ніж 100 га нових сучасних теплиць, реконструйовано понад
97 відсотків старих тепличних споруд, здійснено перехід на сучасні світові технології
вирощування овочів. Практично відновлено щорічні об’єми валового виробництва
овочів у скляних теплицях, створено цивілізоване конкурентне середовище на
українському ринку тепличних овочів та зайнято достойне місто на міжнародних
ринках. Тепличні господарства щорічно поставляють у міжсезонний період на ринок
України понад 300 тис. тонн високоякісної овочевої продукції. Господарства тепличної
галузі, маючи постійно зростаючу частину витрат на енергоносії, інтенсивно
впроваджують передові енергозберігаючі технології. Значна частина тепличних
комбінатів вийшла на європейський рівень по врожайності овочів з 1м2 та нормах
витрат енергоносіїв на одиницю продукції.
Проте підвищення цін на природний газ та світова фінансова криза, різке
зростання кредитних ставок поставило тепличну галузь на межу економічного
існування при існуючій купівельній спроможності громадян України, а це призведе до
банкрутства більшості тепличних господарств та руйнації тепличної галузі в цілому і,
як наслідок, руйнації конкурентного середовища тепличних овочів в Україні, знищення
чисельних трудових колективів.
При цьому національний ринок не дорахується майже 300,0 тис. тонн овочевої
продукції в осінньо-зимовий період (період авітамінозу у населення країни) та
скоротиться суттєво надходження коштів до державного бюджету та Пенсійному
фонду.
-5-

Інституту Розвитку Аграрних Ринків
БЮЛЕТЕНЬ

20.01.2011
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу "Про визнання таким, що
втратив чинність, наказу Міністерства аграрної політики України від 29.01.2007
№ 55" (далі – проект наказу)
Проект наказу підготовлений з метою визнання наказу Міністерства аграрної
політики України від 29.01.2007 № 55 "Про затвердження Переліку супутніх послуг,
доходи від надання яких у разі утворення сільськогосподарського підприємства
шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення включаються до суми,
отриманої від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та
продуктів її переробки (крім підакцизних товарів)", як такого, що втратив чинність.
Повний пакет документів до проекту наказу розміщено в мережі Інтернет на
офіційному веб - сайті Міністерства аграрної політики України: www.minagro.gov.ua
Зауваження та пропозиції стосовно проекту наказу та аналізу регуляторного
впливу у письмовій та електронній формі можна надавати протягом місяця з дня
опублікування цього оголошення за адресою: Міністерство аграрної політики України,
вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001, е-mail: margo@minapk.kiev.ua та Державний комітет
України з питань регуляторної політики та підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, м.
Київ, 01011, e-mail: mail@dkrp.gov.ua
Проект наказу підготовлений з метою визнання наказу Міністерства аграрної
політики України від 29.01.2007 № 55 "Про затвердження Переліку супутніх послуг,
доходи від надання яких у разі утворення сільськогосподарського підприємства
шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення включаються до суми,
отриманої від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та
продуктів її переробки (крім підакцизних товарів)", як такого, що втратив чинність.
Проект наказу підготовлено у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу
України.
20.01.2011
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
„Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам”
З метою вдосконалення діючого порядку використання коштів для надання
підтримки фермерським господарствам, передбачених Законом України "Про
Державний бюджет України на 2011 рік” для надання кредитів фермерським
господарствам, Мінагрополітики розробило проект постанови Кабінету Міністрів
України „Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам”.
З метою отримання зауважень та пропозицій від зацікавлених фізичних та
юридичних осіб протягом місяця зазначений проект розміщено на сайті
Мінагрополітики 13 січня 2011 року (www.minagro.gov.ua/page/?9733).
Розробник: Мінагрополітики, Департамент розвитку сільських територій.
Поштова адреса розробника: вул. Хрещатик, 24, м. Київ, Україна, 01001.
Електронна адреса розробника: shevel@minapk.gov.ua
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Зміни,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам
1. В пункті 2:
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в абзаці першому після слова «надається» доповнити словами «на конкурсних
засадах»;
в абзацах другому та третьому слова «на конкурсних засадах» та «лише на
конкурсних засадах» виключити.
2. Пункт 4 викласти у редакції:
«4. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінагрополітики.
Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є Фонд.
Для забезпечення цільового використання бюджетних коштів на поворотній
основі та їх повернення Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном укладає
відповідну угоду з Фондом, якою визначаються права, обов’язки та відповідальність
сторін.
Мінагрополітики за пропозицією Фонду та за погодженням з Мінфіном
здійснює розподіл бюджетних коштів у розрізі регіонів для надання фінансової
підтримки фермерським господарствам, зокрема:
на безповоротній основі – з урахуванням кількості фермерських господарств,
створених за останні три роки, фермерських господарств з відокремленими
фермерськими садибами, фермерських господарств, які провадять господарську
діяльність у гірських населених пунктах, на поліських територіях, за інформацією,
поданою відповідними державними установами;
на поворотній основі - з урахуванням обсягу виробництва фермерськими
господарствами сільськогосподарської продукції (у порівнянних цінах 2005 року) за
попередні три роки відповідно до статистичної звітності».
3. В абзаці першому пункту 5 після слів «фінансова підтримка» доповнити
словами «на конкурсних засадах».
4. В абзаці першому пункту 6 цифри «100» замінити цифрами «250».
5. Пункт 7 викласти у редакції:
«7. Для надання фінансової підтримки на безповоротній та поворотній основі
Фонд утворює комісію з питань надання фінансової підтримки (далі –комісія), яку
очолює її керівник.
Положення про комісію та її склад затверджує керівник Фонду за погодженням з
Мінагрополітики.
Комісія має право виїжджати на місця, перевіряти цільове використання
бюджетних коштів, достовірність відомостей, що містяться у поданих документах.
З метою визначення на конкурсних засадах переліку фермерських господарств
для отримання права на фінансову підтримку регіональні відділення Фонду утворюють
конкурсні комісії (далі – конкурсні комісії), які очолюють їх керівники. Положення про
конкурсну комісію та її склад затверджує керівник Фонду за погодженням з
Мінагрополітики.».
6. В пункті 8:
в абзаці першому після слів «подають до» доповнити словом «конкурсної»;
абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:
«З метою визначення переліку фермерських господарств, що отримали право на
фінансову підтримку на конкурсних засадах на безповоротній та поворотній основі,
конкурсні комісії проводять конкурс у порядку та на умовах, визначених
Мінагрополітики.»;
в абзаці сімнадцятому слова «на одержання фінансової підтримки» замінити
словами «з визначення переліку фермерських господарств для отримання права на
фінансову підтримку»;
доповнити абзацом двадцять другим наступного змісту:
«належність виду діяльності фермерського господарства до пріоритетних
напрямків державної підтримки, затверджених Мінагрополітики.».
7. В пункті 9:
абзац перший викласти в такій редакції:
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«Конкурсні комісії перевіряють подані документи, реєструють в журналі обліку
фермерських господарств, що претендують на отримання фінансової підтримки, форму
якого затверджує Мінагрополітики.»;
абзаци четвертий-шостий викласти в такій редакції:
«У разі прийняття позитивного рішення конкурсні комісії включають його до
реєстру фермерських господарств, які мають право на отримання фінансової
підтримки, і щомісяця до 5 числа наступного періоду подають його комісії Фонду.
Протягом 10 днів після виділення бюджетних коштів комісія розглядає реєстри,
подані конкурсними комісіями, та у межах виділених асигнувань визначає переможців
і здійснює розподіл бюджетних коштів між фермерськими господарствами з
урахуванням пріоритетних напрямків державної підтримки, затверджених
Мінагрополітики. На підставі свого рішення комісія видає фермерському господарству
довідку про надання фінансової підтримки на конкурсних засадах. Рішення комісії
затверджується наказом Фонду за погодженням з Мінагрополітики. Фонд перераховує
бюджетні кошти своїм регіональним відділенням.
Регіональне відділення на підставі наказу укладає з фермерським господарством
договір про надання фінансової підтримки».
Метою внесення відповідних змін до чинного Порядку є покращення умов та
забезпечення рівних можливостей фермерських господарств з отримання державної
фінансової підтримки через Український державний фонд підтримки фермерських
господарств та його регіональні відділення й запровадження механізму залучення
фермерських господарств до реалізації державної політики в агропромисловому
комплексі країни.
Для узгодження діяльності фермерських господарств з пріоритетними
напрямами діяльності агропромислового комплексу країни виникла потреба у внесенні
змін до чинного Порядку в частині надання фінансової підтримки фермерським
господарствам на поворотній та безповоротній основах через Укрдержфонд з
урахуванням
пріоритетних
напрямів
державної
підтримки,
затверджених
Мінагрополітики, шляхом внесення відповідних змін до пункту 4 абзацу другого
постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1102 (із змінами).
Вирішення проблеми задоволення мінімальних потреб фермерів у кредитних
коштах можливе через збільшення розміру фінансової підтримки, яка надається
фермерським господарствам на конкурсних засадах на поворотній основі до 250,0 тис.
грн., шляхом внесення відповідних змін до абзацу першого пункту 6 постанови
Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 року № 1102
(із змінами).
Для здійснення прозорого та об’єктивного проведення конкурсного відбору
фермерських господарств з надання їм фінансової підтримки пропонується внесення
відповідних змін до діючого Порядку у частині створення комісії Укрдержфонду, яка
буде організовувати та підбивати підсумки конкурсного відбору фермерських
господарств для надання їм такої підтримки.
Прийняття запропонованих змін і доповнень до чинного Порядку створить
умови для більш прозорого, ефективного та цільового використання коштів державного
бюджету при наданні фінансової підтримки фермерським господарствам.
За останні роки значно зросла вартість поголів’я сільськогосподарських тварин,
кормів, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, будівництва та реконструкції
тваринницьких приміщень, сільськогосподарської техніки, паливно-мастильних
матеріалів тощо. У зв’язку з цим чинний розмір фінансової підтримки (кредиту), що
надається фермерським господарствам на конкурсних засадах через Укрдержфонд, не
може задовольнити мінімальні потреби фермерів у кредитних коштах.
Крім того, діючий Порядок використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, не достатньо прозорий
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20.01.2011
Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для
підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів”
З метою визначення механізму використання коштів державного бюджету за
бюджетною програмою “Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів”, передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на
2011 рік” для державної підтримки сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів Мінагрополітики розробило проект постанови Кабінету Міністрів
України "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для
підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів”.
З метою отримання зауважень та пропозицій від зацікавлених фізичних та
юридичних осіб протягом місяця зазначений проект розміщено на сайті
Мінагрополітики 13 січня 2011 року (www.minagro.gov.ua/page/?9733).
Розробник: Мінагрополітики, Департамент розвитку сільських територій.
Поштова адреса розробника: вул. Хрещатик, 24, м. Київ, Україна, 01001.
Електронна адреса розробника: shevel@minapk.gov.ua
Порядок
використання коштів державного бюджету для підтримки сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів державного бюджету за
бюджетною програмою “Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів”, передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на
2011 рік” для державної підтримки сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів (далі - бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство аграрної
політики та продовольства України (далі – Мінагрополітики), розпорядниками нижчого
рівня - Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні
управління агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій (далі –
управління).
Одержувачами бюджетних коштів є сільськогосподарські обслуговуючі
кооперативи – переможці регіональних конкурсних відборів 2009 року (далі –
кооперативи).
3. Мінагрополітики здійснює розподіл бюджетних асигнувань в рівних частинах
між регіонами, з урахуванням діяльності в регіоні таких кооперативів. Фінансова
підтримка в регіоні надається одному кооперативу, визначеному переможцем
регіонального конкурсного відбору.
4. Бюджетні кошти спрямовуються на фінансову підтримку кооперативів для їх
доукомплектування на конкурсних засадах сільськогосподарською технікою та
обладнанням, устаткуванням.
Фінансова підтримка на безповоротній основі надається кооперативам у розмірі
до 90 відсотків вартості зазначеної техніки з урахуванням витрат на сплату податку на
додану вартість та податку на прибуток за умови попередньої оплати кооперативом
постачальнику техніки не менш як 10 відсотків її вартості та укладення з
розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня відповідного договору.
5. Бюджетні кошти не виділяються:
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кооперативам, які мають заборгованість з виплати заробітної плати, а також
заборгованість перед державним та місцевими бюджетами (податкові платежі, позички
тощо) та Пенсійним фондом України, а також у яких виявлені факти нецільового
використання бюджетних коштів;
кооперативам, які визнані банкрутами, щодо яких порушено справу про
банкрутство та які перебувають у стадії ліквідації.
6. Мінагрополітики затверджує перелік та граничні ціни, погоджені
Міжвідомчою експертною радою з питань визначення пріоритетів у виробництві нової
техніки та обладнання для сільськогосподарських товаровиробників і граничні суми
коштів державної підтримки для придбання сільськогосподарської техніки та/або
технологічного обладнання, устаткування, закупівля якого для кооперативів
фінансується за рахунок коштів державного бюджету (далі – перелік техніки) за видами
діяльності кооперативів.
7. Конкурсний відбір кооперативів, які мають право на фінансову підтримку за
рахунок бюджетних коштів (далі - регіональний конкурсний відбір) здійснюють
управління та створюють регіональні комісії з проведення конкурсних відборів (далі регіональні комісії) у складі семи осіб, які очолюють їх керівники.
Порядок і умови проведення конкурсного відбору та примірне положення про
регіональну комісію затверджує Мінагрополітики.
8. Для участі в конкурсному відборі кооперативи подають регіональним
комісіям папку з прошитими та пронумерованими документами згідно з переліком:
1) заявка на участь у конкурсі за формою, затвердженою міністерством;
2) копія статуту, завірена нотаріально;
3) проект розвитку (бізнес-план) з визначенням пріоритетного напряму
діяльності;
4) копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України;
5) довідка про банківські реквізити;
6) кошторис з показниками видатків на придбання техніки;
7) баланс і звіт про фінансові результати господарської діяльності кооперативу
за останній звітний період за встановленою формою;
8) інформація про наявну техніку, будівлі, споруди;
9) довідка з Податкової інспекції та Пенсійного фонду про відсутність
заборгованості;
10) довідка державного реєстратора про відсутність (наявність) стану
банкрутства чи ліквідації кооперативу.
9. Для погодження підсумків регіональних конкурсних відборів і визначення
переліку кооперативів – переможців та пропозицій щодо розподілу між ними
бюджетних коштів міністерство створює конкурсну комісію з питань надання
державної фінансової підтримки кооперативам (далі – комісія).
Склад та Положення про комісію затверджуються Мінагрополітики.
10. Після погодження підсумків регіональних конкурсних відборів управління:
укладають з переможцями регіональних конкурсних відборів договори про
надання фінансової підтримки, відповідно до яких кооперативи беруть на себе
зобов’язання не передавати у користування третім особам або відчужувати придбану
техніку до закінчення п'ятирічного строку їх експлуатації (в тому числі у зв'язку з
ліквідацією кооперативу), використовувати її виключно за цільовим призначенням,
надавати інформацію та допускати відповідальних працівників управління до перевірок
щодо наявності техніки, її стану, цільового використання, проводити демонстраційні
покази, навчання, семінари, тренінги на базі кооперативу тощо;
на підставі підтвердних документів (рахунок-фактура, примірник платіжного
документа про сплату 10 відсотків вартості техніки, скріпленого печаткою банку, копії
договору, укладеного з постачальником), поданих переможцями конкурсного відбору,
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протягом 5 банківських днів здійснюють відповідні видатки шляхом перерахування
коштів на поточний рахунок кооперативу, спеціально відкритий у банківській
установі. Підтвердні документи зберігаються протягом п'яти років;
щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, надсилають
Мінагрополітики зведену в розрізі кооперативів інформацію про використання
бюджетних коштів.
11. Мінагрополітики:
за підсумками дев'яти місяців поточного року і, починаючи з жовтня, за
погодженням з Мінфіном може здійснювати перерозподіл невикористаних бюджетних
коштів між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня пропорційно потребі,
визначеній у пропозиціях управлінь, шляхом внесення змін до розподілених обсягів
бюджетних коштів в межах загального річного ліміту асигнувань;
в місячний строк після закінчення бюджетного року подає до Мінфіну звіт про
використання бюджетних коштів.
12. Контроль за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів
здійснюється в установленому законодавством порядку.
Метою постанови є визначення механізму використання бюджетних коштів для
надання державної підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам,
формування їх інфраструктури як базових для проведення навчання та передачі
передового досвіду з метою розвитку кооперативного руху.
Забезпечення ефективного використання бюджетних коштів пропонується
шляхом визначення на конкурсних засадах переліку сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів серед переможців регіональних конкурсних відборів 2009
року, які отримують право на фінансову підтримку для придбання
сільськогосподарської техніки та обладнання відповідно до граничних сум коштів
державної підтримки, встановлених Мінагрополітики.
Кооперація на селі є основою для подальшого розвитку інфраструктури
аграрного ринку. Водночас формування кооперативного укладу в аграрному секторі
стримується, у тому числі, відсутністю державної підтримки розвитку
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку
використання коштів державного бюджету для підтримки сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів” розроблено на виконання Державної цільової
економічної програми підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів на період до 2015 року.

Випуск
№40 (29)
21 січня
2011 року
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3. ПОДІЇ, ФАКТИ
20.01.2011
Розпочався офіційний візит Міністра аграрної політики та продовольства України
Миколи Присяжнюка до м.Берлін (Німеччина).
20-22 січня 2011 року Міністр перебуватиме в Берліні під час проведення
Міжнародної сільськогосподарської виставки-ярмарку “Зелений тиждень - 2011”.
В рамках візиту заплановано участь Миколи Присяжнюка у відкритті
українського стенду на виставці-ярмарку, зустрічі із очільниками міністерств
сільського господарства інших країн та виступ у рамках ІІІ Саміту аграрних міністрів
на тему «Торгівля та безпека світового харчування: глобально-регіонально-локально».
Зокрема, програма перебування передбачає, що 20 січня Міністр візьме участь
у спільному десятому засіданні українсько-німецького Аграрного комітету,
зустрінеться з Міністром сільського господарства та лісництва Республіки Сербія
Сашою Драгіним, Міністром сільського господарства та продовольства Федеральної
землі Баварії Гельмутом Брюнером та виступить у Подіумній дискусії аграрних
міністрів на тему «Торгівля та безпека світового харчування: глобально-регіональнолокально».
21 січня Микола Присяжнюк зустрінеться з Міністром сільського господарства
Республіки Естонія Хелір-Валдор Сеедер та Міністром сільського господарства та
землеробства Республіки Латвія Янісом Дуклавсом, Міністром сільського господарства
Польської Республіки Мареком Савіцкі, Міністром сільського господарства Литовської
Республіки Казісом Старкявічусом та Міністром сільського господарства та
міжнародної торгівлі Королівства Нідерландів паном Хенком Блекером. Крім того,
Міністр візьме участь у зустрічі на тему «Розвиток аграрної та харчової промисловості
у Східній Європі та Центральній Азії».
22 січня запланована зустріч з Міністром сільського господарства Канади
Джері Кітсом, проведення переговорів з керівництвом компанії «Джон Дір» та участь у
роботі ІІІ Саміту аграрних міністрів на тему «Торгівля та безпека світового харчування:
глобально-регіонально-локально» із запланованим виступом Міністра у Подіумній
дискусії.
Прес-служба Мінагрополітики
21.01.2011
КМУ вніс зміни до порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті
для надання підтримки фермерським господарствам

Випуск
№40 (29)
21 січня
2011 року

Прес-служба Мінагрополітики і продовольства Україні опублікувала на своєму
сайті проект постанови КМУ "Про внесення змін до Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським
господарствам".
Головною метою прийняття даного проекту є вдосконалення порядку та умов
використання бюджетних коштів головним розпорядником, розпорядниками нижчого
рівня та одержувачами при наданні державної підтримки фермерським господарствам,
забезпечення прозорості та ефективності використання бюджетних коштів.
Так, згідно з проектом постанови, головним розпорядником бюджетних
коштів є Мінагрополітики. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є Фонд.
Мінагропрод за пропозицією Фонду та за погодженням з Мінфіном здійснює розподіл
бюджетних коштів у розрізі регіонів для надання фінансової підтримки фермерським
господарствам, зокрема:
• на безповоротній основі - з урахуванням кількості фермерських господарств,
створених за останні три роки, фермерських господарств з відокремленими
- 12 -
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фермерськими садибами, фермерських господарств, які здійснюють господарську
діяльність у гірських населених пунктах, на територіях полісся, за інформацією,
поданою
відповідними
державними
установами;
• на поворотній основі з урахуванням обсягу виробництва фермерськими
господарствами сільськогосподарської продукції (в порівняних цінах 2005 р.) за
попередні три роки згідно статистичної звітності.
Фінансова
підтримка
надається
на
конкурсній
основі:
• новоствореним фермерським господарствам у період становлення (перші три роки
після їх державної реєстрації, а в населених пунктах з обмеженою кількістю
працівників - п'ять років) та фермерським господарствам з відокремленими
фермерськими садибами, фермерським господарствам, які здійснюють господарську
діяльність та розташовані у гірських населених пунктах , на територіях полісся;
• іншим фермерським господарствам згідно з бюджетною програмою "Надання
кредитів фермерським господарствам".
Фінансова підтримка надається на безповоротній основі згідно бюджетною
програмою "Фінансова підтримка фермерських господарств" і на поворотній основі
відповідно до бюджетною програмою "Надання кредитів фермерським господарствам".
Фінансова підтримка не надається фермерським господарствам, які мають
заборгованість перед Фондом та його регіональними відділеннями, які визнані
банкрутами.
Фінансова підтримка на конкурсній основі на поворотній основі надається у
розмірі не більше 250 тис. грн., Із забезпеченням виконання зобов'язання щодо
повернення бюджетних коштів.
Варто зазначити, що Законом України "Про Державний бюджет України на 2011
рік" за бюджетною програмою "Надання кредитів фермерським господарствам"
передбачено видатки в обсязі 28 млн. грн.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
21.01.2011
МінАП
розробило
порядок
фінансування
сільгоспкооперативів
Мінагрополітики та продовольства підготувало проект постанови Кабміну, що
затверджує порядок використання коштів державного бюджету для підтримки
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Текст відповідного проекту
оприлюднено 20 січня на сайті Мінагропроду.
Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінагрополітики і
продовольства, розпорядниками нижчого рівня - Мінагрополітики АРК, головні
управління агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій.
Одержувачами бюджетних коштів є сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи переможці регіональних конкурсних відборів 2009
Згідно з порядком, Мінагрополітики здійснює розподіл бюджетних асигнувань в
рівних частинах між регіонами з урахуванням діяльності в регіоні таких кооперативів.
Фінансова підтримка в регіоні надається одному кооперативу, визначеному
переможцем регіонального конкурсного відбору.
Бюджетні кошти спрямовуються на фінансову підтримку кооперативів для їх
доукомплектування на конкурсній основі сільськогосподарською технікою та
обладнанням.
Фінансова підтримка на безповоротній основі надається кооперативам у розмірі до 90%
вартості зазначеної техніки з урахуванням витрат на сплату податку на додану вартість
та податку на прибуток за умови попередньої оплати кооперативом постачальнику
техніки не менше 10% її вартості та укладення з розпорядником бюджетних коштів
нижчого рівня відповідного договору.
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Мінагрополітики затверджує перелік і граничні ціни, узгоджені Міжвідомчою
експертною радою з питань визначення пріоритетів у виробництві нової техніки та
обладнання для сільськогосподарських товаровиробників і граничні суми коштів
державної підтримки для придбання сільськогосподарської техніки та / або
технологічного обладнання, закупівля якого для кооперативів фінансується за рахунок
коштів державного бюджету за видами діяльності кооперативів.
Конкурсний відбір кооперативів, які мають право на фінансову підтримку за
рахунок бюджетних коштів, здійснюють управління і створюють регіональні комісії з
проведення конкурсних відборів у складі семи осіб, які очолюють їх керівники.
Після узгодження підсумків регіональних конкурсних відборів управління:
- Укладають з переможцями регіональних конкурсних відборів договори про надання
фінансової підтримки, згідно з якими кооперативи зобов'язуються не передавати у
користування третім особам або відчужувати придбану техніку до закінчення терміну
їх експлуатації (у тому числі у зв'язку з ліквідацією кооперативу), використовувати її
виключно за цільовим призначенням, надавати інформацію і допускати відповідальних
працівників управління до перевірок наявності техніки, її стану, цільового
використання, проводити демонстраційні покази, навчання, семінари, тренінги на базі
кооперативу
тощо;
- На підставі підтвердних документів (рахунок-фактура, примірник платіжного
документа про сплату 10% вартості техніки, скріпленого печаткою банку, копії
договору, укладеного з постачальником), поданих переможцями конкурсного відбору,
протягом 5 банківських днів здійснюють відповідні видатки шляхом перерахування
коштів на поточний рахунок кооперативу, спеціально відкритий у банківській установі.
Також повідомляється, що в цілому в 2009 р. було визначено 95 кооперативівпереможців регіональних конкурсних відборів. Для надання їм державної фінансової
підтримки передбачалося виділення бюджетних асигнувань у розмірі 90 млн. грн.
Разом з тим, державною підтримкою кооперативи змогли скористатися лише на суму
23,73 млн. грн., або на 23,4% від потреби.
Кошти держбюджету-2011 пропонується розподілити між регіонами в рівних
частинах (по 200 тис. грн.) З метою визначення в кожному з них на конкурсній основі
кращого кооперативу для його доукомплектування.
АПК-Інформ
21.01.2011
Українські пекарі почали підвищувати ціни на хлібобулочну продукцію
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Українські пекарі почали підвищувати ціни на хлібобулочну продукцію.
Відсутність поставок дешевого борошна від держави, подорожчання бензину, газу і
зростання зарплат у січні 2011 р. підвищили собівартість виробництва хліба. Про це
розповів голова Ради об'єднання підприємств хлібопекарської промисловості
"Укрхлібпром" О. Васильченко.
За його словами, дію урядової постанови, що передбачає продаж дешевого
борошна виробникам "соціального" хліба з Аграрного фонду, закінчилася 31 грудня
2010 р. При цьому КМУ на сьогоднішній день ще не прийняв постанови про
продовження постачання пекарів пільгової борошном в 2011 р.
О. Васильченко також повідомив, що, за даними керівництва Агрофонду та
Мінагрополітики і продовольства, відповідну постанову передбачається прийняти в
кінці січня ц.р. "Її (постанови, - ред.) дія, в кращому випадку, настане десь у лютому, а
то і в березні, тому що процедура одержання досить складна ", - вказав глава"
Укрхлібпрому". "Хоч виробники хліба і отримували борошна з Агрофонду близько
30% від потреби підприємства, але це хоча б частково дозволяло стримувати зростання
цін на продукцію", - говорить голова об'єднання.
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Таким чином, до моменту відновлення поставок дешевої державного борошна
пекарі змушені закуповувати борошно за ринковими цінами, які, за словами О.
Васильченко, приблизно на 500 грн. на тонні вище. У зв'язку з цим, деякі виробники
соціального хліба були змушені підвищити ціни на свою продукцію в січні 2011 р.
Крім того, каже голова об'єднання, з нового року зросла собівартість виробництва
хліба.
Так, з 1 січня 2011 р. заробітна плата зросла (приблизно на 2%), логістичні
витрати внаслідок подорожчання бензину також зросли (приблизно на 38%, або на 0,5
грн./л бензину), а також з 15 січня була підвищена ціна газу для промислових
підприємств (приблизно на 150 грн. / 1 тис. м3).
Нагадаємо, за даними моніторингу зміни цін індикативної групи продуктів за
період з 20 грудня 2010 р. по 10 січня 2011 середня роздрібна ціна на хліб (Батон
"Нива") в деяких торгових мережах Києва виросла на 0,19 грн. за 1 шт.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
20.01.2011
В. Янукович звільнив
продовольства України

двох

заступників

міністрів

аграрної

політики

і

Президент України В. Янукович підписав низку указів, згідно з якими з займаної
посади були звільнені чиновники деяких відомств. Дані укази опубліковані на сайті
ВРУ.
Зокрема, Володимир Загребельний звільнений з посади заступника Голови
Державного комітету ветеринарної медицини України (указ президента № 61/2011 від
17.01.2011 р.). Володимир Горжеєв звільнений з посади першого заступника Голови
Державного комітету ветеринарної медицини України (указ президента № 60/2011 від
17.01.2011 р.). Юрій Благодир звільнений з посади Голови Державного комітету
України з державного матеріального резерву відповідно до пункту 1 частини першої
статті 40 Кодексу законів про працю України (указ президента № 75/2011 від
17.01.2011 р.). Сергій Биков звільнений з посади заступника Міністра аграрної політики
України (указ президента № 83/2011 від 17.01.2011 р.). Максим Мельничук звільнений
з посади заступника Міністра аграрної політики України (указ президента № 76/2011
від 17.01.2011 р.).
Інформаційна компанія "ПроАгро"
20.01.2011
Законопроект про видачу та анулювання спецдозволів на зняття та перенесення
родючого шару грунту пропонується прийняти у другому читанні

Випуск
№40 (29)
21 січня
2011 року

У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови про направлення на
повторне друге читання проекту Закону України про внесення змін до Закону України
"Про охорону земель" щодо видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та
перенесення родючого шару грунту.
Документ під № 4528/П1 від 13 січня ц.р. вніс народний депутат України
Григорій Калетник.
Згідно із законопроектом № 4528 від 21.05.2009, «зняття та перенесення
родючого шару грунту власниками і користувачами земельних ділянок, в т.ч.
орендарями, які проводять гірничодобувні, геологорозвідувальні, будівельні та інші
роботи, здійснюється на підставі спеціального дозволу на зняття та перенесення
родючого
шару
грунту,
крім:
- Проведення робіт, пов'язаних з ліквідацією і попередженням аварійних ситуацій на
об'єктах
трубопровідного
транспорту,
підземних
кабельних
мережах
енергозабезпечення;
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переміщення родючого шару грунту в межах однієї й тієї ж земельної ділянки, наданої
для ведення фермерського господарства;
- Ведення особистого сільського господарства;
-Будівництва та обслуговування індивідуального житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка);
- Ведення садівництва;
- Індивідуального дачного будівництва;
- Будівництва індивідуального гаража.
Як повідомлялося, в грудні 2010 р. Комітет з питань аграрної політики та
земельних відносин рекомендував парламенту прийняти у другому читанні і в цілому
законопроект про доповнення Закону "Про охорону земель" щодо видачі та
анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення грунтового покриття.
4 березня 2010 Верховна Рада прийняла даний законопроект у першому читанні.
АПК-Інформ
19.01.2011
Мінагрополітики Україна планує збільшити квоти на експорт зерна
Квоти на експорт зерна з України, можливо, будуть збільшені. Про це 19 січня
2010 р. заявив міністр аграрної політики і продовольства М. Присяжнюк,
Він зазначив, що через посуху України зібрала врожай, який був менше
запланованого, у зв'язку з чим, країна змушена була ввести квотування загальним
обсягом 4,2 млн. т до березня 2011 р. Квота на експорт пшениці складає на
сьогоднішній день 1 млн . т, кукурудзи - 3 млн. т, ячменю - 200 тис. т, жита - 1 тис. т.
"Результати квотування будуть переглянуті і будуть виділені ще нові квоти,
зараз ми цим займаємося", - сказав М. Присяжнюк. За його словами, 27 січня 2011 р.
відбудеться нарада з зернотрейдерами, на якому будуть відпрацьовані правила
фінансування посівної і торгівлі зерном.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
17.01.2011
Україні: в 2010 р. виробництво твердого біопалива збільшилася на 45-50%
В Україні виробництво твердого біопалива (паливних брикет та гранул) в 2010 р.
збільшилося на 45-50% і склало близько 450 тис. т. Близько 90% продукції було
експортовано в країни Європейського Союзу (Польща, Угорщина, Словаччина та інші
країни), в той час як частка внутрішнього ринку не перевищила 10%.
Як зазначає експерт з енергетичних питань, голова Української асоціації
виробників альтернативного твердого палива І. Надєїн, таке зростання виробництва в
минулому році обумовлене підвищеним попитом на українську продукцію в країнах
ЄС. У той же час, внутрішній ринок як і раніше знаходиться в зародковому стані,
головна причина - невисокі темпи розвитку відновлювальної енергетики в Україну,
нереформованість житлово-комунального господарства, відсутність стимулів для
впровадження нових технологій у ЖКГ.
І. Надєїн не береться прогнозувати, якими будуть обсяги виробництва твердого
біопалива в 2011-2012 рр.. "Зовнішня кон'юнктура сприяє оптимістичними прогнозами,
але якщо раптом закриють кордону або придумають якісь обмеження для нашої
продукції, ситуація на ринку кардинально зміниться. Саме тому потрібно розвивати
внутрішнє споживання твердого біопалива", - говорить він.
За його словами, на тлі перманентного підвищення цін на енергоресурси,
підвищення частки поновлюваних джерел в енергобалансі допоможе знизити витрати
домогосподарств на обігрів приміщень. І. Надєїн зазначив, що в 2009-2010 рр.. обігрів
приміщень за допомогою паливних брикетів і гранул коштував на 40% дешевше, ніж
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обігрів за допомогою газу. Крім того, виробництво тепла на ТЕЦ за допомогою біомаси
в 1,6 рази дешевше, ніж за допомогою газу.
Згідно з повідомленням, за підсумками 2009 р. обсяг виробництва
альтернативного твердого палива в Україну становив близько 300 тис. т. Ціна на
паливні брикети та гранули на українському ринку коливається на рівні 1000-1200
грн./т, в залежності від теплотворності та інших показників. Потенціал України в сфері
відновлюваної енергетики складає 80 млн. т умовного палива, з них 20 млн. т - це
біоенергетика.
Інформаційна компанія "ПроАгро"
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 Заступник директора ІРАР Корінець Р.Я. прийняв участь у роботі круглого
столу
«ТОРГОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ПІСЛЯ ВСТУПУ ДО СОТ ВЗАЄМОДІЯ ВЛАДИ ТА БІЗНЕСУ: МОЖЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ І
ПЕРСПЕКТИВИ», який пройшов 21 січня 2011 року в Міністерстві
економічного розвитку і торгівлі України .
Організатори заходу - Міністерстві економічного розвитку і торгівлі
України, Юридична фірма «Василь Кисіль і Партнери», Адвокатське об’єднання
«Сергій Козячков та Партнери»; інформаційний партер – «КоммерсантЬ – Украина»
Представники бізнесу, влади, правники обговорювали такі питання:
1. Можливості України як члена СОТ:
o
Загальний огляд, позитивні моменти та проблеми;
o
Засоби торговельного захисту внутрішнього ринку (тарифні, технічні,
розслідування і т.д.);
o
Засоби захисту інтересів українських компаній на зовнішніх ринках;
o
Участь у робочих групах щодо вступу нових торгових партнерів (РФ,
Білорусь, Казахстан).
2. Процедура врегулювання суперечок в СОТ як ефективний механізм для
розв‘язання проблем на зовнішніх ринках:

Загальний огляд;

Вирішення торговельної суперечки з Грузією в 2009;

Торгівельна суперечка з Вірменією у 2010, звернення до Органу з
урегулювання суперечок;

Що робити українським компаніям у випадку порушення їх прав на
зовнішніх ринках?
Інститут розвитку аграрних ринку готує нове число журналу "Теорія і
практика ринків", головна тема якого Україна і СОТ, а також Україна і євроінтеграція.
Досвід Вашої організації, Ваш власний досвід в зазначеному контексті може
бути цікавим читачам нашого журналу, тому пропонуємо читачам Бюлетеня
відповісти на наші запитання:
o
Які на Вашу, думку вигоди отримав аграрний сектор від членства
України у Світовій організації торгівлі? Якими є негативні наслідки? Чи вигоди є
більшими за втрати?
o
Як
Ви
оцінюєте
поінформованість
сільськогосподарських
товаровиробників про СОТ?
o
Метою створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС є
формування спільного ринку України та ЄС, що передбачає реалізацію чотирьох
свобод у рамках спільного економічного простору – вільного руху товарів, послуг,
капіталу та робочої сили. Як, на Вашу думку, це позначиться на сільському
господарстві України?
Ваші коментарі будуть надруковані.
Якщо Ви маєте намір більш широко висвітлити тему трьох років членства
України в СОТ, прохання повідомити про тему статті.
Виходячи із термінів підготовки журналу, ми б бажали отримати підготовлені
публікації не пізніше 3 лютого 2011 року.
Прохання Ваші матеріали надсилати головному редактору журналу Корінцю Р.Я.
rkorinets@amdi.org.ua.
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ІРАР надає партнерську підтримку Українсько-Японському центру в
підготовці тренінгу з управління виробництвом сільськогосподарської продукції, який
пройде з 9 по 23 квітня 2010 року в Японії та організовується за підтримки Японського
агентства міжнародного розвитку (JICA)
Мета тренінгу – вивчення японського досвіду та підвищення кваліфікації у
сфері управління виробництвом сільськогосподарської продукції.
Передбачається відвідування приватних компаній, національних аграрних
асоціацій, Японського агентства з розвитку зовнішньої торгівлі (JETRO). Учасники
ознайомляться з прикладними аспектами системи управління виробництвом і системи
управління якістю Окрім того, заплановано зустрічі з компаніями, зацікавленими у
налагодженні бізнесу та партнерських відносин з сільгоспвиробниками та
підприємствами України.
Більш детальну інформацію (умови участі, аплікаційна форма) можна
отримати в Українсько-Японському центрі:
Іван Сарвар
Генеральний Менеджер Бізнес-Програми
Українсько-Японський Центр
Тел.: 044-406 81 66, 097 7655556
E-mail: ivansarwar@yahoo.com
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