ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Громадської ради
від «__» грудня 2012 р.
План роботи
Громадської ради при Міністерстві аграрної політики та
продовольства України на 2013 рік
Зміст заходу

Місце
проведення

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

1.Засідання Громадської Актова зала Раз в квартал Голова ГР
ради
Раз в місяць
Правління ГР
2. Засідання правління
Громадської ради
Раз в місяць
Голови комісій
3. Засідання комісій
Громадської ради
березень-квітень Комісія з питань
Про класифікації груп
розвитку аграрного
сільгосптоваровиробників
ринку України
та розподіл державних
субсидій
січень
Комісія з питань
Про дотримання чинного
розвитку аграрного
законодавства на ринку
ринку України
насіння олійних культур
та олії
Про ситуацію на ринках
лютий
Комісія з питань
продукції садівництва та
розвитку аграрного
виноградарства
ринку України
Про невідкладні заходи
лютий-березень Комісія з питань
щодо удосконалення
розвитку аграрного
біржового ринку аграрної
ринку України
продукції в Україні
Про
заходи
щодо
лютий-квітень Комісія з питань
подальшого розвитку та
розвитку аграрного
удосконалення
системи
ринку України
складських документів на
зерно в Україні
Питання
державноквітень-травень Комісія з питань
приватного партнерства
розвитку аграрного
на ринку зерна у 2013/14
ринку України
маркетинговому році
Про
ринок
цукру
в
травень-червень Комісія з питань
Україні:
ситуація,
розвитку аграрного
проблеми,
перспективи
ринку України
розвитку

Результат

Перспективи
розвитку
грибництва в Україні

липень

Питання розвитку ринку
молока
та
молочної
продукції в Україні
Проблеми та перспективи
розвитку
виробництва
м’яса в Україні.
Стан
та
подальша
розбудова
інфраструктури
аграрного ринку
Обговорення проекту
Закону України «Про обіг
земель
сільськогосподарського
призначення»
Про концептуальні
підходи Державного
земельного банку України
у врегулюванні земельних
відносин
4. Засідання експертних
та робочих груп

вересень жовтень

Робоча група з питань
розвитку зернового ринку

постійно

жовтень –
листопад
листопад грудень

Комісія з питань
розвитку аграрного
ринку України
Комісія з питань
розвитку аграрного
ринку України
Комісія з питань
розвитку аграрного
ринку України
Комісія з питань
розвитку аграрного
ринку України

квітень

Комісія з питань
сприяння земельної
реформи та
земельних відносин

травень

Комісія з питань
сприяння земельної
реформи та
земельних відносин

У разі їх
створення

Правління ГР,
ініціатори
створення
Експертна група

ІІ. Участь у консультаціях із громадськістю, що проводяться у форматі круглих
столів та публічного громадського обговорення
Круглий стіл «Розвиток
лютий
Комісія з питань
міжнародної торгівлі в
розвитку аграрного
аграрному секторі
ринку України
України»
ІІІ. Проведення громадської експертизи.
Експертиза законодавчих
та розпорядчих
документів що
стосуються
агропромислового
виробництва
Участь у комісіях з
розподілу бюджетних та
компенсаційних коштів

Постійно

По плану комісій

Проведення відповідно до
законодавства
громадської експертизи
проектів нормативноправових актів з питань
формування та реалізації
державної політики в
галузі аграрної політики
(в т.ч. розвитку сільських
територій)
Проведення відповідно до
законодавства
громадської експертизи
проектів Нормативноправові акти щодо
соціальних стандартів та
фінансових нормативів
бюджетної
забезпеченості, у тому
числі в галузях: охорони
здоров’я; освіти; спорту
та молоді; культури;
соціального захисту та
соціального забезпечення,
сім’ї та дітей.
Участь у розробці
Проекту програми
розвитку сільських
територій (згідно
Програми дій на 2013 рік)
Проведення громадської
експертизи державних
програм, що
фінансуються через
Мінагрополітики України
Проведення громадської
експертизи концепції
комплексної державної
програми реформ та
розвитку сільського
господарства України

Згідно плану їх
підготовки у
міністерстві

Голови комісій у
межах компетенції

У разі участі
Комісія з питань
Мінагрополітики розвитку сільських
України в
територій
процесі
підготовки або
обговорення

Пропозиції
до
нормативноправових
актів

У разі участі
Комісія з питань
Мінагрополітики розвитку сільських
України в
територій
процесі
підготовки або
обговорення
Протягом року Голова ГР,
Правління ГР

Пропозиції
до
нормативноправових
актів

Згідно плану їх
підготовки у
міністерстві

Комісія з питань
розвитку аграрного
ринку України

Проведення громадської
експертизи концепції
комплексної державної
програми реформ та
розвитку сільського
господарства України
ІV. Публічні заходи

Згідно плану їх
підготовки у
міністерстві

Проведення виїзних
щоквартально
форумів у регіонах
України
Участь в організації та
червень
проведенні заходів
пов’язаних з проведенням
виставки «Агро – 2013»
Участь в організації та
листопад
проведенні святкування
професійного свята Дня
працівника сільського
господарства
V. Забезпечення висвітлення діяльності ГР
1. Звіт ГР про свою
діяльність
2. Наповнення рубрики
«Громадська рада» на
сайті Мінагрополітики
3. Проведення брифінгів,
прес-конференцій,
телерадіоефірів

Щорічно

Комісія з питань
розвитку аграрного
ринку України

Голова ГР,
Правління ГР

Голова ГР,
Правління ГР

Щомісячно

Голова ГР,
правління
Секретаріат

Щомісячно

Правління ГР

VІ. Інша діяльність
Подання Мінагрополітики
України обов’язкових для
розгляду пропозицій щодо
підготовки проектів
нормативно-правових
актів, удосконалення його
роботи

Протягом року Голова ГР, комісії
ГР

