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1. ЗАКОНОДАВСТВО:НОВІ НАДХОДЖЕННЯ 
 
 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

Ø П О С Т А Н О В А N 972-VI  від17 лютого 2009 року  «Про прийняття 
за основу проекту Закону України   про першочергові заходи щодо запобігання 
впливу  світової фінансової кризи на хлібопекарську галузь»   
Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:  
1. Прийняти за основу проект Закону України про  першочергові заходи  щодо  

запобігання  впливу  світової  фінансової  кризи  на хлібопекарську  галузь  (реєстр.  N   3560),   
поданий   народними депутатами України Кириленком І.Г.,  Триндюком Ю.Г., Зозулею Р.П., 
Піскуном С.М. і Табачником Д.В.  

2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і  банківської  
діяльності  доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій  
суб'єктів  права  законодавчої ініціативи  та  внести  його  на  розгляд Верховної Ради України у 
другому читанні.   

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Ø П О С Т А Н О В А    N 971-VI від 17 лютого 2009 року «Про 
прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін та доповнень до 
деяких законодавчих актів України щодо сприяннявиробництву та використанню 
біологічних видів палива»  
Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:  
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін та доповнень до 

деяких законодавчих актів  України  щодо  сприяння виробництву та  використанню  
біологічних  видів  палива  (реєстр. N 1114),  поданий народними депутатами  України  
Пашинським  С.В., Олійником В.С., Мармазовим Є.В., Шаго Є.П.  

2. Доручити   Комітету   Верховної   Ради  України  з  питань паливно-енергетичного 
комплексу,  ядерної  політики   та   ядерної безпеки   доопрацювати   зазначений   законопроект  
з  урахуванням зауважень і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи  та внести його у 
скорочені строки на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.   

 http://zakon.rada.gov.ua 
 

Ø П О С Т А Н О В А  N 918-VI від 4 лютого 2009 року «Про прийняття 
за основу проекту Закону України  про внесення змін до деяких законодавчих актів   
України щодо відповідальності за незаконнийпосів або вирощування снотворного 
маку чи конопель»  
Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:  
1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих  актів  України  щодо  відповідальності  за незаконний  посів  або  вирощування  
снотворного  маку чи конопель (реєстр. N   1267),    поданий    народним    депутатом    України 
Мірошниченком Ю.Р.  

2. Доручити   Комітету   Верховної   Ради  України  з  питань законодавчого 
забезпечення правоохоронної діяльності  доопрацювати зазначений  законопроект  з  
урахуванням  зауважень  та пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи і внести його  на  
розгляд Верховної Ради України у другому читанні.   

http://zakon.rada.gov.ua  
 
 

http://zakon.rada.gov.ua
http://zakon.rada.gov.ua
http://zakon.rada.gov.ua


   
  Б
Ю
Л
ЕТ

ЕН
Ь 

   
 Ін

ст
ит
ут
у 
Ро
зв
ит
ку

 А
гр
ар
ни
х 
Ри
нк
ів

 
 

 - 3 - 

 
 
 

Випуск 
№7 

лютий 
2009 року 

 
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 

Ø П О С Т А Н О В А N 121 від 18 лютого 2009 р. «Про внесення змін до 
Порядку проведення   державних форвардних закупівель зерната Порядку надання 
бюджетних позикіз застосуванням режиму державних  заставних закупівель 
зерна»   
Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  
Внести до Порядку проведення державних форвардних закупівель зерна, затвердженого 

постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 16 травня  2007  р.  N  736  (  736-2007-п  )  "Про  
запровадження державних форвардних закупівель зерна" (Офіційний вісник  України, 2007 р.,  
N 37,  ст. 1486, N 41, ст. 1630; 2008 р., N 9, ст. 221), та  Порядку  надання  бюджетних  позик  із  
застосуванням   режиму державних  заставних  закупівель  зерна,  затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів  України  від  6   серпня   2008   р.   N   705 ( 705-2008-п  )  "Про  
запровадження  режиму  державних  заставних закупівель зерна"  (Офіційний  вісник  України,  
2008  р.,  N  59, ст. 1988), зміни, що додаються.   

    ЗМІНИ,що вносяться до Порядку проведення державних форвардних закупівель 
зерна ( 736-2007-п )та Порядку надання бюджетних позикіз застосуванням режиму державних 
заставних закупівель зерна ( 705-2008-п )   

1. У   Порядку  проведення  державних  форвардних  закупівель зерна ( 736-2007-п ):  
1) пункти 4, 6 і 10 викласти в такій редакції:  
"4. Аграрний фонд оприлюднює через засоби масової  інформації повідомлення  про  

проведення  форвардних  закупівель,  визначений обсяг  таких  закупівель  та  розмір  
мінімальної  партії   зерна. Проведення  форвардних  закупівель  розпочинається  не  раніше 
ніж через десять днів від дати опублікування повідомлення.";  

"6. Товаровиробник,  який виявив  бажання  продати  зерно  на умовах  форвардних  
закупівель,  подає  Аграрному  фонду заявку за визначеною Фондом формою.  

До заявки додаються такі документи:  
довідка про відсутність заборгованості із сплати  податків  і зборів  (обов'язкових  

платежів)  та  внесків  до Пенсійного фонду України чи відрахувань до фондів 
загальнообов'язкового  державного соціального страхування, крім тих сум, сплату яких 
розстрочено або відстрочено відповідно до законодавства;  

довідка про  відсутність   простроченої   заборгованості   за будь-якими видами  
бюджетної  позики,  іншими кредитами,  крім тих сум,  сплату  яких  розстрочено  або  
відстрочено  відповідно   до законодавства;  

завірені товаровиробником   в   установленому  порядку  копії свідоцтва про державну  
реєстрацію  та  довідки  органу  державної статистики  про  включення  товаровиробника  до 
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України з  наданням  оригіналів для 
ідентифікації;  

виписка з   Єдиного  державного  реєстру  юридичних  осіб  та фізичних осіб - 
підприємців;  

копія свідоцтва про реєстрацію  платника  податку  на  додану вартість;  
довідка про   посівні   площі  об'єктів  державного  цінового регулювання,   видана   

управлінням   агропромислового    розвитку відповідної райдержадміністрації;  
копія Статуту  юридичної  особи  та  у  разі,  коли  Статутом передбачена необхідність 

погодження (затвердження)  вищим  органом управління юридичної особи рішень виконавчого 
органу про укладення правочинів  на  певну  суму,  -  оригінал  рішення  вищого  органу 
управління  щодо  погодження (затвердження) укладення контракту та договору застави.  

Для укладення  контракту  товаровиробник  повинен   здійснити відповідно  до  вимог 
законодавства комплексне страхування ризиків загибелі  (втрати)  зерна  на  користь  
Аграрного  фонду.  Договір страхування  подається  до  Аграрного  фонду  разом із засвідченою 
копією платіжного доручення про сплату страхового внеску.  

Контракт оформляється у п'яти примірниках.  
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Після укладення контракту товаровиробник подає  до  Аграрного фонду  нотаріально  
засвідчений договір застави майбутнього врожаю між продавцем та  покупцем  або  
нотаріально  засвідчений  договір застави  зерна,  що  перебуває  у  власності товаровиробника,  
або подвійне складське свідоцтво на зерно, що є предметом застави.";  

"10. Державне казначейство на підставі документів, зазначених в  абзаці  дев'ятому 
пункту 9 цього Порядку,  перераховує кошти на поточний рахунок товаровиробника у строк, 
визначений контрактом.";  

2) доповнити пункт 7 після слів "цього Порядку" словами ", та укладення  договору  
складського  зберігання зерна між покупцем та сертифікованим зерновим складом, який 
зазначений у заявці";  

3) в абзаці другому пункту 8 слова  "Аграрної  біржі  для  їх подальшого перерахування 
на рахунок" виключити;  

4) у пункті 9:  
абзаци п'ятий і шостий замінити абзацом такого змісту:  
"картки про  результати  аналізу  зерна  або  посвідчення про якість зерна (сертифіката 

якості,  що видається Державною  хлібною інспекцією  Автономної  Республіки  Крим  або  
обласною  державною хлібною інспекцією);".  

У зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий   вважати  відповідно абзацами шостим - 
дев'ятим;  

абзац восьмий викласти в такій редакції:  
"У разі   неможливості   постачання  товаровиробником  товару згідно з контрактом 

проведення остаточного розрахунку можливе лише після внесення до контракту відповідних 
змін.".  

2. У   пункті   1   Порядку   надання   бюджетних   позик  із застосуванням режиму   
державних   заставних   закупівель    зерна ( 705-2008-п  )  слова  і  цифри "до 31 квітня" 
замінити словами і цифрою "до 1 квітня". 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Ø П О С Т А Н О В А  N 114 від 18 лютого 2009 р. «Про затвердження 
Порядку державної реєстрації генетично модифікованих організмів джерел 
харчових продуктів, а також харчових продуктів, косметичних та лікарських 
засобів, які містять такі організми  або отримані з їх використанням»   
Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  
1. Затвердити    Порядок   державної   реєстрації   генетично модифікованих  організмів  

джерел  харчових  продуктів,  а   також харчових продуктів, косметичних та лікарських засобів, 
які містять такі організми або отримані з їх використанням (додається).  

2. Ця постанова набирає чинності з 1 червня 2009 року. 
ПОРЯДОК державної реєстрації генетично модифікованих організмів  джерел харчових 

продуктів, а також харчових продуктів,косметичних та лікарських засобів, які містять 
такіорганізми або отримані з їх використанням   

1. Цей   Порядок   визначає  процедуру  державної  реєстрації генетично модифікованих 
організмів джерел  харчових  продуктів,  а також харчових продуктів,  косметичних та 
лікарських засобів,  які містять такі організми або отримані з  їх  використанням  (далі  - 
продукція).  

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні,  наведеному у Законі України "Про 
державну систему біобезпеки  при  створенні, випробуванні,    транспортуванні    та    
використанні   генетично модифікованих організмів" ( 1103-16 ).  

3. Державну реєстрацію продукції проводить МОЗ.  
4. Для державної реєстрації продукції  юридична  або  фізична особа (далі - заявник) 

подає до МОЗ заяву, в якій зазначається:  
загальноприйнята назва продукції;  
торговельне найменування  генетично  модифікованих організмів мовою держави 

виробника, англійською та українською мовами;  

http://zakon.rada.gov.ua
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призначення, види і способи застосування продукції;  
найменування/прізвище, ім'я  та  по  батькові   заявника   із зазначенням    

місцезнаходження,   місця   проживання,   телефону, телефаксу і електронної  адреси;  для  
іноземного  заявника,  крім того,  -  реєстраційного номера,  для вітчизняного - коду згідно з 
ЄДРПОУ;  

найменування/прізвище, ім'я   та   по   батькові    виробника продукції   із  зазначенням  
місцезнаходження,  місця  проживання, телефону,  телефаксу  і   електронної   адреси;   для   
іноземного виробника,  крім того, - реєстраційного номера, для вітчизняного - коду згідно з 
ЄДРПОУ.  

До заяви додаються:  
висновок державної санітарно-епідеміологічної, а у разі, коли продукція містить 

генетично модифіковані організми або їх частини, здатні до самовідтворення або передачі 
спадкових  факторів,  також державної екологічної експертизи;  

відомості про  результати експертизи реєстраційних матеріалів (реєстраційного  досьє)  
на  лікарський  засіб  та  контролю  його якості, проведених у визначеному МОЗ порядку.  

Відповідальність за  достовірність зазначених документів несе заявник.  
Заборонено вимагати від заявника  документи,  не  передбачені цим пунктом.  
У разі  неналежного оформлення документів або подання їх не у повному обсязі МОЗ 

відмовляє у  прийнятті  документів,  про  що  у письмовій  формі  повідомляє заявникові в 
десятиденний строк після їх надходження із зазначенням конкретної причини відмови.  

Заявник може  повторно  подати   належним   чином   оформлені документи.  
5. Підставою для відмови у державній реєстрації продукції є:  
негативні висновки державної екологічноїта/або санітарно-епідеміологічної експертизи 

продукції;  
негативні результати  експертизи   реєстраційних   матеріалів (реєстраційного  досьє)  

на  лікарський  засіб  та  контролю  його якості;  
надходження науково обґрунтованої інформації  щодо  небезпеки продукції   для   

здоров'я  людини  або  навколишнього  природного середовища у разі використання за 
цільовим призначенням.  

Строк розгляду документів,  поданих для державної реєстрації, не повинен 
перевищувати 120 днів з дати їх надходження,  включаючи строк проведення державної 
екологічної  та/або санітарно-епідеміологічної експертизи.  

6. Державна  реєстрація проводиться безоплатно на п'ятирічний строк шляхом внесення 
продукції до  Державного  реєстру  генетично модифікованих   організмів  джерел  харчових  
продуктів,  а  також харчових продуктів, косметичних та лікарських засобів, які містять 
генетично  модифіковані  організми або отримані з їх використанням (далі - Реєстр).  

Перереєстрація продукції проводиться у порядку, встановленому для реєстрації.  
7. Інформація,  яка міститься в документах,  що подаються для державної реєстрації 

продукції,  є конфіденційною і не  може  бути розголошена  чи  використана в інтересах третьої 
сторони без згоди заявника.  

8. Реєстр ведеться за формою, затвердженою МОЗ.  
9. Інформація,  що  міститься  в  Реєстрі,  розміщується   на офіційному  веб-сайті  МОЗ,  

систематично  публікується  в засобах масової інформації та надається безоплатно на  запит  
юридичних  і фізичних осіб.  

10. У   разі   виявлення   під   час   здійснення  державного екологічного та/або 
санітарно-епідеміологічного нагляду і контролю або  проведення передбаченого законом 
моніторингу раніше невідомих властивостей продукції, небезпечних для здоров'я людини 
та/або для біологічних  об'єктів  природного  середовища,  МОЗ  і  Мінприроди приймають 
протягом 10 днів у межах своїх повноважень  рішення  про 
призначенняповторноїдержавноїекологічноїта/або санітарно-епідеміологічної  експертизи  
продукції.  Таке   рішення також  приймається  у  разі  надходження інформації,  зазначеної в 
абзаці четвертому пункту 5 цього Порядку.  
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Якщо оформлено негативний висновок повторної експертизи,  МОЗ приймає  рішення  
про скасування державної реєстрації продукції та виключення її з Реєстру,  про що у 
десятиденний строк повідомляє у письмовій формі заявникові.  

Зазначене рішення   може   бути   оскаржено  в  установленому порядку. 
http://zakon.rada.gov.ua 
 
Ø П О С Т А Н О В А р. N 96 від 18 лютого 2009 р. «Про закупівлю зерна 

до    державного продовольчого резерву»   
Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  
Дозволити Аграрному фонду у поточному маркетинговому  періоді проводити   в  

установленому  порядку  для  формування  державного продовольчого   резерву   не   пов'язану   
з   державним   ціновим регулюванням  закупівлю  продовольчого  зерна  врожаю 2008 року за 
середньозваженими цінами,  які склалися  протягом  останніх  трьох торгових   сесій   на   
Аграрній   біржі   та  сертифікованих  нею акредитованих  товарних   біржах,   але   не   вище   
встановленої мінімальної ціни на продовольче зерно. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Ø П О С Т А Н О В А N 70 від 11 лютого 2009 р. «Питання Національної 
акціонерної  компанії "Украгролізинг"» 
 З метою вдосконалення механізму   управління   діяльністю Національноїакціонерної   

компанії   "Украгролізинг"   Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  
 1. Установити, що:  
 виконавчим органомНаціональноїакціонерноїкомпанії "Украгролізинг"  (далі  -  

Компанія),  що  здійснює керівництво її поточною діяльністю, є правління Компанії, яке 
очолює голова;  

 голова правління  має  одного  першого  заступника   і   двох заступників голови;  
 голова, заступники  голови і члени правління призначаються на посаду та звільняються 

з посади Кабінетом Міністрів України.  
 2. ПризначитиголовоюправлінняКомпанії Шпака Миколу Васильовича.  
 Голові правління Компанії подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо 

визначення складу правління.  
 3. Внести  до  постанови  Кабінету  Міністрів   України   від 11 квітня 2001 р. N 354 ( 

354-2001-п ) "Про утворення Національної акціонерної компанії "Украгролізинг"  (Офіційний  
вісник  України, 2001 р.,  N 15,  ст.  656,  N 21, ст. 946; 2007 р., N 12, ст. 418) зміни, що 
додаються.  

 4. Визнати такою,  що втратила чинність,  постанову  Кабінету Міністрів України від 23 
травня 2001 р.  N 551 ( 551-2001-п ) "Про внесення змін  до  постанови  Кабінету   Міністрів   
України   від 11 квітня 2001 р. N 354" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 21, ст. 946).   

  
ЗМІНИ, що вносяться до постанови  N 354  Кабінету Міністрів Українивід 11 квітня 

2001 р. ( 354-2001-п )   
 1.Пункт 6 постанови ( 354-2001-п ) виключити.  
 2.У Статуті Національної акціонерної компанії "Украгролізинг", 

затвердженомузазначеноюпостановою ( 354-2001-п ) :  
 в абзаці  другому  підпункту  10.2.3  слова  "ради  дирекції" замінити словами "ради, 

правління";  
 у пункті 10.4:  
 в абзаці другому підпункту 10.4.4 слово "її" замінити  словом "його";  
 в абзаці першому підпункту 10.4.6 слово "її" виключити;  
 у тексті  Статуту  (  354-2001-п  )   слова   "дирекція"   та "генеральний   директор"  в  

усіх  відмінках  замінити  відповідно словами "правління" та "голова" у відповідному відмінку. 
http://zakon.rada.gov.ua 

http://zakon.rada.gov.ua
http://zakon.rada.gov.ua
http://zakon.rada.gov.ua
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Ø П О С Т А Н О В А   N 86 від 4 лютого 2009 р. «Про затвердження 

Порядку придбання у 2009 році суб'єктами господарювання    (експортерами зерна) 
зерна   з державного продовольчого резерву»  
Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  
Затвердити Порядок   придбання   у   2009   році   суб'єктами господарювання    

(експортерами    зерна)   зерна   з   державного продовольчого резерву, що додається.   
 
  ПОРЯДОК   придбання у 2009 році суб'єктами господарювання (експортерами зерна) 

зерна   з державного продовольчого резерву   
1. Цей Порядок визначає механізм придбання  у  2009  році  на підставі  звернень  

суб'єктів  господарювання  (експортерів зерна) (далі - суб'єкти господарювання) зерна з 
державного  продовольчого резерву  в  рахунок  бюджетного  відшкодування  податку  на 
додану вартість.  

2. Реалізацію   зерна   суб'єктам   господарювання   здійснює Аграрний  фонд  на 
Аграрній біржі за середньозваженими цінами,  що склалися протягом трьох  попередніх  
торгових  сесій  на  Аграрній біржі та сертифікованих нею акредитованих товарних біржах,  але 
не нижче ціни закупівлі зерна з урахуванням витрат, пов'язаних з його зберіганням.  

Біржові торги  проводяться  відповідно до вимог законодавства України та правил 
біржової торгівлі, затверджених Аграрною біржею.  

3. Перерахування бюджетного відшкодування податку  на  додану вартість   суб'єкта   
господарювання,   який   придбаває  зерно  з державного продовольчого резерву в рахунок  
такого  відшкодування, підтвердженого органами державної податкової служби,  здійснюється 
відповідно до Закону України  "Про  податок  на  додану  вартість" ( 168/97-ВР  )  та  інших  
нормативно-правових актів у межах суми, визначеної договором, що укладається між 
суб'єктами господарювання та Аграрним фондом.  

Для проведення зазначеного перерахування суб'єктам господарювання  відкриваються   
рахунки   в   органах   Державного казначейства  за  балансовим рахунком 3712 "Рахунки інших 
клієнтів Державного казначейства".  

4. Придбання  зерна  з  державного  продовольчого  резерву  в рахунок  отриманого  
бюджетного  відшкодування  податку  на додану вартість  здійснюється  суб'єктами  
господарювання   на   підставі погодженого  з  відповідними органами державної податкової 
служби, органами Державного казначейства та Аграрним фондом протоколу щодо придбання  
зерна  з  державного  продовольчого  резерву  за формою згідно з додатком.  

Зазначений протокол  суб'єкт   господарювання   подає   після погодження відповідному 
органові Державного казначейства разом з:  

платіжним дорученням   на  перерахування  коштів  з  рахунка, відкритого йому в органі 
Державного  казначейства,  на  рахунок  з обліку  надходжень  до  спеціального  фонду 
державного бюджету від повернення  коштів,   наданих   Мінагрополітики   для   формування 
державного  продовольчого  резерву  Аграрним  фондом та здійснення державних  форвардних  
і   заставних   закупівель,   товарних   та фінансових інтервенцій на організованому аграрному 
ринку.  У графі платіжного доручення "Призначення платежу" додатково  зазначається "в  
рахунок  отриманого бюджетного відшкодування податку на додану вартість";  

довідкою Аграрного фонду про суму коштів,  у  межах  яких  на виконання   біржового  
контракту  можливе  проведення  розрахунків відповідно до цього Порядку.  

5. Орган Державного казначейства перераховує протягом  одного операційного   дня   
на   підставі  висновку  відповідного  органу державної   податкової   служби   кошти   на   
рахунок    суб'єкта господарювання,  відкритий в органах Державного казначейства, а із 
зазначеного  рахунка  на  підставі  платіжного  доручення   такого суб'єкта  -  на  рахунок з 
обліку надходжень до спеціального фонду державного бюджету від повернення коштів,  
наданих Мінагрополітики для формування державного продовольчого резерву Аграрним 
фондом та здійснення державних форвардних і заставних  закупівель,  товарних та фінансових 
інтервенцій на організованому аграрному ринку.   
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Додаток до Порядку  
 ПРОТОКОЛ   щодо придбання зерна   з державного продовольчого резерву   
Суб'єкт господарювання (експортер зерна)  (далі  -  суб'єкт), який   придбаває   зерно  з  

державного  продовольчого  резерву  у Аграрного  фонду  на   Аграрній   біржі   в   рахунок   
бюджетного відшкодування податку на додану вартість, 

__________________________________________________________________(найменува
ння суб'єкта, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ) в особі 
_____________________________________, що діє  на підставі (посада, прізвище, ім'я та по 
батькові) 

_________________________________________________________________, 
(найменування документа) 

отримує відшкодування податку на  додану  вартість  у  такому порядку:  
1) суб'єкт подає до:  
Державної податкової інспекції в ____________________________(найменування 

органу 
__________________________________________________________________державної 

податкової служби за місцезнаходженням суб'єкта)  
заяву про перерахування бюджетного відшкодування (на заміну  заяви від  ___ _______ 

2009 р.  N _______) на рахунок,  відкритий йому в 
__________________________________________________________________    

(найменування органу Державного казначейства) 
за балансовим рахунком 3712  
"Рахунки інших  клієнтів   Державного   казначейства"   (в   межах підтвердженого  

бюджетного  відшкодування  та  заявленої  вартості зерна,  що придбавається),  та на рахунок,  
відкритий йому в банку 

__________________________________________________________________  
(найменування банку, номер рахунка)  

(залишок визначеного бюджетного відшкодування (за наявності);  
Головного управління Державного казначейства у ______________    (найменування 
__________________________________________________________________ органу 

Державного казначейства, в якому відкрито рахунок суб'єкта) платіжне доручення на 
перерахування коштів з  рахунка,  відкритого йому в 
___________________________________________________________    (найменування органу 
Державного казначейства) 

за балансовим  рахунком  3712  "Рахунки  інших клієнтів Державного казначейства",  на 
рахунок з  обліку  надходжень  до  спеціального фонду   державного   бюджету   від   
повернення   коштів,  наданих Мінагрополітики для формування  державного  продовольчого  
резерву Аграрним  фондом  та  здійснення  державних форвардних і заставних закупівель,  
товарних та фінансових інтервенцій на  організованому аграрному ринку;  

2) Головне управління Державного казначейства у _____________(найменування 
__________________________________________________________________    органу 

Державного казначейства) 
на підставі  заяви  суб'єкта  відкриває йому рахунок за балансовим рахунком 3712 

"Рахунки інших клієнтів Державного казначейства";  
3) Державна податкова інспекція у ___________________________(найменування 

органу 
__________________________________________________________________державної 

податкової служби за місцезнаходженням суб'єкта) 
подає Головному управлінню Державного казначейства у _____________(найменування 
__________________________________________________________________ органу 

Державного казначейства, в якому відкрито рахунок суб'єкта) висновок із  зазначенням   сум,   
що   підлягають   відшкодуванню, перерахуванню на рахунок, відкритий суб'єктув 
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__________________________________________________________________    
(найменування органу Державного казначейства) 

за балансовим рахунком 3712  "Рахунки  інших  клієнтів  Державного казначейства"  (в 
межах підтвердженого бюджетного відшкодування та заявленої  вартості  зерна,  що  
придбавається),  та  на  поточний рахунок,  відкритий  суб'єкту  в банку 

__________________________________________________________________  
(найменування банку, номер рахунка) 

(залишок визначеного бюджетного відшкодування (за наявності);  
4) Головне управління Державного казначейства у _____________(найменування 
__________________________________________________________________ органу 

Державного казначейства, в якому відкрито рахунок суб'єкта)  
на підставі поданого висновку ____________________________________    

(найменування органу державної податкової служби) та платіжного доручення суб'єкта 
протягом одного операційного  дня здійснює операції з перерахування коштів за призначенням.  

______________________________   _____________  _________________(керівник 
суб'єкта   (підпис) (ініціали та   господарювання - експортер   прізвище)зерна) 

______________________________   _____________  _________________ (керівник 
Головного управління   Державного казначейства у 

_____________________________)  
______________________________   _____________  _________________ (керівник 

Державної податкової 
інспекції у________)  
______________________________   _____________  _________________   (керівник 

Аграрного фонду)  
    ____ _______________ 2009 р. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Ø П О С Т А Н О В А   N 77   від 4 лютого 2009 р. « Про затвердження 
Порядку координації робіт ізстандартизації, які виконуються 
центральнимиорганами виконавчої влади за кошти державного бюджету»   
Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  
Затвердити Порядок  координації робіт із стандартизації,  які виконуються  

центральними  органами  виконавчої  влади  за   кошти державного бюджету, що додається.   
ПОРЯДОК  координації робіт із стандартизації, які виконуються центральними 

органамивиконавчої влади за кошти державного бюджету   
1. Цей  Порядок  визначає  механізм  координації   робіт   із стандартизації,  які  

виконуються центральними органами виконавчої влади за кошти державного бюджету (далі - 
координація робіт).  

2. Координація робіт здійснюється Держспоживстандартом,  а  в частині,  що  
стосується  будівництва та промисловості будівельних матеріалів, - Мінрегіонбудом шляхом:  

1) розгляду  та  погодження  пропозицій  центральних  органів виконавчої  влади  щодо  
формування  щорічного  плану національної стандартизації;  

2) затвердження щорічного плану національної стандартизації з визначенням    у    
ньому    пріоритетів   розвитку   національної стандартизації та стратегічних цілей у цій  сфері  
(з  урахуванням заходів   і  завдань,  визначених  у  програмних  документах  щодо 
економічного та соціального розвитку України,  програмах  розвитку галузей  економіки  і  
нормативно-правових актах органів державної влади);  

3) погодження розроблених  центральними  органами  виконавчої влади проектів 
нормативно-правових актів щодо врегулювання питань, пов'язаних із стандартизацією;  

4) опрацювання інформації про  стандартизацію,  що  надходить від  центральних  
органів  виконавчої  влади  відповідно  до цього Порядку;  

http://zakon.rada.gov.ua
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5) проведення спільних із  центральними  органами  виконавчої влади  засідань  
колегіальних органів,  нарад,  робочих зустрічей, навчань.  

3. Виконання робіт  із  стандартизації  за  кошти  державного бюджету здійснюється за 
такими пріоритетами:  

розроблення національних  нормативних документів, гармонізованих з міжнародними 
(регіональними) та  прирівняними  до них   документами,  насамперед  стандартів,  
застосування  яких  є підтвердженням   відповідності   продукції    вимогам    технічних 
регламентів;  

розроблення основоположних організаційно-методичних    та загальнотехнічних    
нормативних     документів     щодо     сфери стандартизації,   процедури   оцінки   
відповідності,  метрології, класифікації, зокрема національних термінологічних стандартів;  

     розроблення нормативних   документів,   що   спрямовані    на забезпечення науково-
технічного прогресу, підвищення рівня безпеки життя і здоров'я споживачів (користувачів),  їх 
майна, екологічної безпеки    та   охорони   навколишнього   природного   середовища, 
конкурентоспроможності   продукції   і   послуг,    економії    та раціонального  використання  
ресурсів,  технічної та інформаційної сумісності, а також взаємозамінності продукції тощо;  

     проведення науково-дослідних робіт із забезпечення  розвитку, реформування та 
функціонування національної стандартизації.  

     4. Центральні органи виконавчої влади:  
     подають згідно   з  вимогами  законодавства  пропозиції  щодо формування 

щорічного плану національної стандартизації та внесення змін до нього для погодження 
Держспоживстандарту,  а в частині, що стосується будівництва та промисловості будівельних 
матеріалів,  - Мінрегіонбуду;  

     готують разом  з  технічними комітетами стандартизації проект щорічного плану 
робіт із стандартизації (далі - щорічний план)  за формою згідно з додатком;  

     інформують Держспоживстандарт,  а  в  частині,  що стосується будівництва   та   
промисловості   будівельних    матеріалів,    - Мінрегіонбуд     про     проекти     щорічного    
плану,    планів науково-дослідних, дослідно-конструкторських  та  інших  робіт  із 
національної   стандартизації,   що   затверджуються  відповідними центральними органами 
виконавчої влади;  

     розробляють після  прийняття  Закону  про  Державний   бюджет України  на  
відповідний рік з урахуванням погоджених пропозицій і затверджують щорічні плани 
відповідно до затверджених видатків  та інформують Держспоживстандарт.  

     Проекти нормативних документів зазначаються у щорічному плані за технічними 
комітетами стандартизації, що розміщуються в порядку зростання   номерів  таких  комітетів.  
Якщо  проекти  нормативних документів розроблені за напрямами,  що не  відповідають  
напрямам діяльності   технічних   комітетів  стандартизації,  такі  проекти зазначаються 
наприкінці щорічного плану за організаціями-розробниками.  

     До щорічного  плану  додається  пояснювальна записка,  в якій зазначаються  
пріоритети  робіт   із   стандартизації,   кількість проектів  нормативних  документів  та  дані  
про  розподіл  їх  за технічними комітетами стандартизації і організаціями-розробниками, види  
проектів  нормативних  документів,  види  робіт,  строки  їх виконання тощо.  

     Проект щорічного   плану   подається   на    паперовому    та електронному носіях.  
     У разі   коли   у   запропонованих  до  розроблення  проектах національних  

стандартів  передбачено  інші  вимоги,  ніж  ті,  що містяться  в  аналогічних  міжнародних  
(регіональних) стандартах, разом з пропозиціями щодо  їх  розроблення  до  зазначеного  плану 
подаються   обґрунтування  необхідності  таких  вимог  та  проекти повідомлень відповідно до 
вимог національного стандарту ДСТУ  1.13 "Національна   стандартизація.   Правила   
надавання   повідомлень торговим партнерам України";  

     подають до 1 липня поточного року та до 1  лютого  наступного року  
Держспоживстандарту  інформацію про стан виконання щорічного плану та внесення змін до 
нього за звітний період, а Мінрегіонбуду -  інформацію  про  стан  виконання щорічного плану 
в частині,  що стосується будівництва та промисловості будівельних матеріалів.  
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     Мінрегіонбуд подає   до    Держспоживстандарту    узагальнену інформацію  про  
стан  виконання  щорічного  плану  в частині,  що стосується будівництва та промисловості 
будівельних матеріалів, за звітний період.  

     5. Держспоживстандарт  подає щороку до 1 березня Мінекономіки та  Мінфіну  звіт  
про  результати  виконання  плану  національної стандартизації.  

    
 Примітки: 1. У разі    застосування   міжнародних   (регіональних)  нормативних  

документів  у  графі  третій  наводиться  інформація про відповідність національних 
нормативних  документів  міжнародним   (регіональним)   згідно   з  вимогами   ДСТУ   1.7   
"Національна  стандартизація.  Правила   і   методи   прийняття,    оформлення    та  
застосування міжнародних і регіональних стандартів".  

    2. У графі останній зазначається найменування програмних  документів щодо 
економічного та соціального  розвитку  України,   програм   розвитку  галузей  економіки  та  
нормативно-правових актів органів державної влади, на  підставі яких розробляється 
нормативний  документ,  а  також  директиви  ЄС,  згідно  з  якою  розробляються  національні   
стандарти,    застосування    яких    є  підтвердженням    відповідності   продукції   вимогам  
технічного регламенту. 

http://zakon.rada.gov.ua 
 

Ø Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я    N 126-р  від 4 лютого 2009 р.  «Про 
додаткові заходи щодо забезпечення  сільгосптоваровиробників нафтопродуктами    
для проведення весняно-польових робіт 2009 року»   
1. Мінпаливенерго,    НАК    "Нафтогаз   України"   з   метою стабілізації цін на ринку 

пально-мастильних  матеріалів  визначити дочірню   компанію   "Укргазвидобування"  НАК  
"Нафтогаз  України" підприємством,  яке забезпечить протягом лютого - травня  2009  р. 
постачання 52 тис.  тонн дизельного палива та 68 тис. тонн бензину для потреб 
сільгосптоваровиробників.  

Розподіл нафтопродуктів здійснити пропорційно посівним площам згідно з додатком.  
2. Раді    міністрів    Автономної    Республіки    Крим   та облдержадміністраціям:  
визначити протягом п'яти днів  операторів-постачальників  для постачання  та  

реалізації нафтопродуктів сільгосптоваровиробникам за цінами, які встановлені з урахуванням 
відпускних цін виробника, вартості  транспортування  і зберігання та рівня рентабельності не 
більше ніж 5 відсотків;  

здійснювати розподіл  виділених  обсягів  нафтопродуктів  між сільськогосподарськими 
підприємствами,  фермерськими та особистими селянськими господарствами з урахуванням 
поданих ними заявок та  в межах   технологічної  потреби  у  нафтопродуктах  для  проведення 
весняно-польових робіт;  

проводити щомісяця  аналіз  стану  постачання  нафтопродуктів 
сільгосптоваровиробникам    та    подавати    Мінагрополітики    і Мінпаливенерго відповідну 
інформацію.  

3. Мінагрополітики  разом  з  Мінпаливенерго   та   дочірньою компанією 
"Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" з урахуванням результатів  аналізу  за  
поданням   Ради   міністрів   Автономної Республіки Крим та облдержадміністрацій в разі 
потреби здійснювати перерозподіл обсягів нафтопродуктів  між  регіонами  на  наступний 
місяць.  

4. Дочірній   компанії   "Укргазвидобування"   НАК  "Нафтогаз України" забезпечити 
відпуск визначених  пунктом  1  розпорядження обсягів  дизельного  палива  та  бензину  за  
ціною  з урахуванням податку на додану вартість відповідно  не  вище  4200  гривень  за тонну 
та 4000 гривень за тонну.   

http://zakon.rada.gov.ua 
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Ø Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я N 102-р  від 4 лютого 2009 р. «Про заходи з 

використання альтернативних джерел енергії»   
     З метою зменшення обсягу споживання  природного  газу  шляхом замінення  

традиційних  енергоресурсів  альтернативними  джерелами енергії  та  на  підставі  проекту  
організації   виробництва   та використання  місцевих  поновлювальних  видів  палива  в  
Сумській області:  

     1. НАЕР, Мінагрополітики, Мінжитлокомунгоспу, Мінпаливенерго, Мінекономіки,  
Мінфіну,  Сумській  облдержадміністрації  визначити обсяги  та  порядок  використання  
коштів,  що  спрямовуватимуться фізичним  та  юридичним  особам  як  компенсація  за  
дообладнання (придбання)  будинків  твердопаливними  котлами,  які  працюють на 
відновлювальних    видах    палива,   а   також   на   здешевлення довгострокових кредитів, що 
залучатимуться на придбання обладнання для   виготовлення   палива   з   відходів  
сільськогосподарського виробництва  (соломи),  лісокористування та переробки деревини, за 
рахунок  коштів,  передбачених  у  пунктах  1 і 4 статті 76 Закону України "Про Державний 
бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ).  

     2. Мінпромполітики  та  Мінекономіки  розглянути  у  місячний строк  питання  
щодо  виготовлення  на  вітчизняних  підприємствах обладнання  для  збирання,  переробки  та  
брикетування  продукції рослинництва  і  деревини,  а  також  енергетичного обладнання для 
теплогенеруючих   компаній,   колективного   та    індивідуального використання   і   
підготувати   рекомендації   місцевим   органам виконавчої  влади  щодо  їх  участі  в  реалізації   
інвестиційних проектів з використанням альтернативних видів палива.  

     3. НАЕР, Мінжитлокомунгоспу, Мінпаливенерго, Мінпромполітики, 
Мінагрополітики,  Мінекономіки підготувати  рекомендації  місцевим органам  виконавчої  
влади  щодо використання деревини,  соломи та інших  місцевих  поновлювальних  видів  
палива  як  альтернативних джерел   енергії  та  застосування  котлів  для  їх  спалювання  з 
максимально можливим коефіцієнтом корисної дії.  

     4. Мінекономіки,  Мінприроди,  Нацекоінвестагентству  вивчити питання  щодо  
можливості  фінансування  проектів  з  використання альтернативних  джерел  енергії  в  рамках   
реалізації   положень Кіотського протоколу  (  995_801  )  та за рахунок кредитних ліній 
Європейської  Комісії  та  Європейського  банку  реконструкції  та розвитку.  

     5. Мінжитлокомунгоспу,     Мінрегіонбуду,МНС,МОЗ, Держкомпідприємництву, 
Сумській облдержадміністрації разом з Радою підприємців розглянути у тижневий строк 
питання щодо запровадження спрощеного  порядку  здійснення  дозвільних  процедур з 
реалізації проектів використання альтернативних джерел енергії  та  подати  в установленому 
порядку відповідні проекти рішень.  

     6. Мінекономіки, Мінпаливенерго, Мінпромполітики разом з НАЕР вивчити  
світовий  досвід  із  застосування  новітніх   технологій використання  енергетичної сировини,  
що виготовляється із соломи, деревини,  інших місцевих відновлювальних  видів  палива,  в  
тому числі   виробництва   відповідного  енергетичного  обладнання,  та розглянути питання 
щодо утворення спільних підприємств.  

     7. Мінфіну підготувати проект  звернення  Кабінету  Міністрів України  до  
Національного банку України щодо зменшення нормативів резервування під кредити, що 
надаватимуться банками підприємствам, які братимуть участь у використанні альтернативних 
джерел енергії.  

     8. Мінпромполітики розглянути питання щодо придбання ліцензій на право 
використання технологій  із  застосування  альтернативних джерел енергії та переобладнання 
котелень.  

     9. Мінекономіки  разом  з  Держкомпідприємництвом  розглянути питання щодо 
відстрочення сплати суми податкового зобов'язання, що нараховується  згідно  із  Законом  
України "Про податок на додану вартість" (  168/97-ВР  )   під   час   імпорту   обладнання   для 
використання альтернативних джерел енергії, шляхом надання векселя органу митного 
контролю із строком погашення на 180-й  календарний день  після  його  надання  та подати 
Кабінетові Міністрів України відповідні пропозиції.  



   
  Б
Ю
Л
ЕТ

ЕН
Ь 

   
 Ін

ст
ит
ут
у 
Ро
зв
ит
ку

 А
гр
ар
ни
х 
Ри
нк
ів

 
 

 - 13 - 

 
 
 

Випуск 
№7 

лютий 
2009 року 

     10. НАЕР,  Мінжитлокомунгоспу,  Мінпаливенерго, Мінекономіки, Мінфіну,  
Мінрегіонбуду  разом  з Інститутом технічної теплофізики Національної академії  наук  
підготувати  та  затвердити  методику розроблення регіональних програм скорочення 
споживання традиційних енергоресурсів  за   рахунок   збільшення   обсягів   використання 
альтернативних  джерел  енергії  та  видів палива на п'ять років з визначенням джерел 
фінансування таких програм.  

     11. Мінфіну,  Мінекономіки,  Мінпаливенерго,  Мін'юсту,  ДПА, НАЕР  разом  з  
іншими  заінтересованими органами виконавчої влади підготувати та подати Кабінетові  
Міністрів  України  законопроект щодо  звільнення підприємств від сплати податку на додану 
вартість та  від  оподаткування  прибутку  в  частині  видів  діяльності  з використання  
альтернативних  джерел  енергії  та  видів палива на десять років.   

http://zakon.rada.gov.ua 
 
Ø П О С Т А Н О В А  N 63  від 4 лютого 2009 р. «Про державне 

регулювання виробництва     цукру та цукрових буряків у період  з 1 вересня 2009 р. 
до 1 вересня 2010 р.»  
     Відповідно до  статей  2  і  6  Закону  України "Про державне регулювання 

виробництва і реалізації цукру"  (  758-14  )  Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  
     1. Установити  граничний  розмір  квоти  на поставку цукру на внутрішній ринок 

(квота "А") у період  з  1  вересня  2009  р.  до 1 вересня 2010 р. в обсязі 1984 тис. тонн.  
     2. Затвердити   мінімальні   ціни   на  цукрові  буряки,  які поставлятимуться з 1 

вересня 2009 р.  до 1  вересня  2010  р.  для виробництва  цукру  в  межах  квоти  "А",  з  
урахуванням базисної цукристості та на цукор квоти "А" згідно з додатком.   
    http://zakon.rada.gov.ua 

 
Ø П О С Т А Н О В А  N 62  від 4 лютого 2009 р. «Про реалізацію зерна 

державного     продовольчого резерву»   
     Відповідно до  Закону   України   "Про   державну   підтримку сільського 

господарства  України"  (  1877-15  ) Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  
     Дозволити Аграрному  фонду  здійснювати   у   2009   році   в установленому  

порядку реалізацію зерна з державного продовольчого резерву  врожаю  2006-2008  років  за   
середньозваженими   цінами рівноваги (фіксингу), що склалися протягом останніх трьох 
торгових сесій  на  Аграрній  біржі  та  сертифікованих  нею  акредитованих товарних біржах, 
але не нижче ціни закупівлі з урахуванням витрат, пов'язаних із зберіганням зерна.   

http://zakon.rada.gov.ua 
 
 
 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ  
 
 

Ø Н А К А З N 60  від 02.02.2009. Зареєстровано в Міністерстві    юстиції 
України  18 лютого 2009 р.  за N 158/16174  «Про затвердження Порядку 
акумулювання,  перерозподілу та використання коштів  спеціального фонду 
Державної службиз карантину рослин України»   
Відповідно до розділу 11  Порядку  обслуговування  державного бюджету  за  

видатками  та  операціями  з  надання  та  повернення кредитів,  наданих   за   рахунок   коштів   
державного   бюджету, затвердженого   наказом   Державного   казначейства   України  від 
25.05.2004  N  89  (  z0716-04,  za716-04  )   зареєстрованого   в Міністерстві юстиції    України    
10.06.2004   за   N   716/9315, Н А К А З У Ю:  

1. Затвердити   Порядок   акумулювання,   перерозподілу    та використання   коштів   
спеціального   фонду  Державної  служби  з карантину рослин України, що додається.  

http://zakon.rada.gov.ua
http://zakon.rada.gov.ua
http://zakon.rada.gov.ua
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2. Державній службі з карантину рослин України  (Білик  А.Г.) забезпечити   подання  
цього  наказу  на  державну  реєстрацію  до Міністерства юстиції України.  

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мельника С.І 
ПОРЯДОКакумулювання, перерозподілу та використання коштів спеціального фонду 

Державної службиз карантину рослин України   
 I. Загальні положення  
1.1. ЦейПорядок    визначає    механізм    акумулювання, перерозподілу та  

використання  Головною  державною  інспекцією  з карантину  рослин  України  коштів  
спеціального  фонду  Державної служби з карантину  рослин  України  (далі  -  кошти  
спеціального фонду).  

1.2. Акумулювання  коштів  спеціального  фонду  проводиться в межах бюджетних 
призначень,  що визначені для фінансування установ агропромислового  комплексу  в законі 
про державний бюджет України на відповідний рік,  за кодом програмної класифікації видатків  
та кредитування державного бюджету 2801310 "Організація і регулювання діяльності  установ  
в  системі  агропромислового  комплексу"  для фінансування Державної служби з карантину 
рослин України.  

1.3. Подальший   перерозподіл    та    використання    коштів спеціального  фонду  
проводиться з метою забезпечення фінансування Головної  державної  інспекції  з  карантину  
рослин  України   та державних інспекцій з карантину рослин Автономної Республіки Крим, 
областей, міст Києва і Севастополя (далі - органи Державної служби з карантину рослин 
України), які не забезпечені коштами загального фонду  державного  бюджету  та  не  мають   
можливості   наповнити спеціальний фонд державного бюджету за рахунок власних 
надходжень.  

II. Акумулювання коштів спеціального фонду  
2.1. Органи  Державної  служби  з  карантину  рослин  України перераховують кошти,  

які отримані понад кошторисні призначення за надані  платні послуги з проведення огляду,  
обстеження,  аналізу, знезараження,  інспектування,  обробки,  організації та здійснення 
контролю   за   роботами   з   фумігації  (знезараження)  об'єктів регулювання,  оренди основних  
засобів,  реалізації  металобрухту, техніки  та  іншого  майна,  до  Головної  державної  
інспекції  з карантину рослин України для акумулювання та перерозподілу.  

2.2. Кошти  перераховуються  не  пізніше  10  числа   місяця, наступного  за  звітним,  на  
підставі  наказу  Головної державної інспекції з карантину рослин України.  

2.3. Перерахування  органами  Державної  служби  з  карантину рослин  України  коштів  
спеціального  фонду до Головної державної інспекції з карантину рослин  України  та  
подальший  їх  розподіл здійснюються   відповідно  до  Порядку  обслуговування  державного 
бюджету  за  видатками  та  операціями  з  надання  та  повернення кредитів,   наданих   за   
рахунок   коштів   державного  бюджету, затвердженого  наказом   Державного   казначейства   
України   від 25.05.2004   N  89  (  z0716-04,  za716-04  ),  зареєстрованого  в Міністерстві 
юстиції України 10.06.2004 за N 716/9315.  

2.4. Кошти зараховуються на спеціальний реєстраційний рахунок Головної  державної  
інспекції  з  карантину  рослин  України  без конкретного віднесення до кодів економічної 
класифікації видатків.  

III. Використання акумульованих коштів  
3.1. Кошти  спеціального  фонду  використовуються  згідно   з кошторисом, який 

складений та затверджений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 
N  228  (  228-2002-п  ) "Про  затвердження  Порядку складання,  розгляду,  затвердження та 
основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ".  

3.2. Розподіл  акумульованих  коштів  здійснюється   Головною державною  інспекцією  
з  карантину  рослин  України  на  підставі обґрунтованих заявок органів Державної служби з  
карантину  рослин України  стосовно  необхідності  виділення коштів за погодженням з 
Міністерством аграрної політики України.  

3.3. Акумульовані   та   розподілені    Головною    державною інспекцією  з  карантину  
рослин  України кошти спеціального фонду використовуються відповідно до  закону  про  
державний  бюджет  на відповідний  рік  за  напрямами,  визначеними постановами Кабінету 
Міністрів України  від  17.05.2002  N  659  (  659-2002-п  )  "Про затвердження  переліку  груп 
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власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямків використання" 
та від 27.01.94 N  38  (  38-94-п  )  "Про  вступ  України до Конвенції заснування Європейської і 
Середземноморської організації захисту рослин".  

3.4. Закупівля товарів,  робіт і  послуг  за  бюджетні  кошти здійснюється  згідно  із 
законодавством,  що діє у сфері державних закупівель.  

3.5. Акумульовані кошти спеціального фонду можуть витрачатись на  заходи,  необхідні  
для виконання функцій,  але не забезпечені коштами  загального  фонду,  а   саме:   придбання,   
будівництво, реконструкція   та   утримання   адміністративних   та   службових приміщень,   
придбання   обладнання,   предметів   довгострокового користування,  хімічних  препаратів і 
реактивів,  оплата членських внесків у  Європейську  і  Середземноморську  організацію  
захисту рослин,  оплата  послуг  із  капітального ремонту та реконструкції адміністративних та  
службових  приміщень,  забезпечення  форменим одягом працівників.  

IV. Відображення в бухгалтерському обліку  та звітності господарських операцій  
4.1. Перерахування  коштів  відображається  у  звітності   за формою звіту про 

надходження та використання коштів,  отриманих як плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами, затвердженою наказом  Державного  казначейства України на 
відповідний бюджетний рік,  за встановлений період як  зменшення  доходів,  а  отримання 
коштів - відповідно як надходження доходів.  

4.2. Облік  операцій  з акумулювання та перерозподілу коштів, що надходять від  
органів  Державної  служби  з  карантину  рослин України,  ведеться на субрахунках у Головній 
державній інспекції з карантину рослин України згідно з Планом рахунків  бухгалтерського 
обліку   бюджетних   установ,   затвердженим   наказом   Головного управління Державного 
казначейства  України  від  10.12.99  N  114 ( z0890-99   ),  зареєстрованим  у  Міністерстві  
юстиції  України 20.12.99 за N 890/4183.  

V. Прикінцеві положення  
5.1. Використання коштів, що фактично надійшли на спеціальний реєстраційний 

рахунок, здійснюється виключно в межах затвердженого кошторису на відповідний рік.  
5.2. Кошти,  що  не  були  використані  в   поточному   році, переходять   на   наступний   

рік  і  використовуються  згідно  із затвердженим кошторисом наступного року. 
http://zakon.rada.gov.ua 
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2. ПРОЕКТИ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА 
 

Ø 25.02.2009  Повідомлення про оприлюднення проекту Закону 
України « Про агарарний туризм та агротуристичну діяльність» 

Проект Закону України « Про агарарний туризм та агротуристичну діяльність» 
розроблено на  виконання проекту плану законопроектних робіт Міністерства аграрної 
політики на 2009 рік. 

Проект Закону України "Про аграрний туризм та агротуристичну діяльність" 
розроблено з метою стимулювання і заохочення особистих селянських господарств до 
агротуристичної діяльності та розвитку підприємницької ініціативи, оскільки аграрний туризм 
є одним із засобів диверсифікації джерел доходів сільського населення, як компонент 
комплексного розвитку сільських територій та сільської інфраструктури. 

Законопроектом передбачено для здійснення агротуристичної діяльності 
використовувати сільськогосподарську та іншу продукцію, вироблену у власному господарстві 
для харчування туристів та надання їм інших туристичних послуг. 

З метою сприяння розвитку аграрного туризму передбачено надання  кредитів 
особистим селянським господарствам. 

В законопроекті визначаються умови організації діяльності у сфері аграрного туризму, 
здійснення контролю за такою діяльністю тощо. 

Законопроект визначає особливості діяльності у сфері аграрного туризму, а саме 
встановлює умови, за яких діяльність з надання послуг у сфері аграрного туризму не 
відноситься до підприємницької діяльності. 

Прикінцевими положеннями передбачено:  
набрання чинності Закону з дня його опублікування; 
Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, 

діють в частині, що не суперечать цьому Закону. 
Внести до деяких законів України такі зміни: 
у законах України “Про особисте селянське господарство” та “Про 

сільськогосподарську дорадчу діяльність” слова “сільський зелений туризм”, вжиті в усіх 
відмінках, замінити словами “аграрний туризм” у відповідних відмінках; 

у статтях 4 та 6 Закону України “Про туризм” слово “сільський”, вжите в усіх відмінках, 
замінити словом “аграрний” у відповідних відмінках. 

 Проект Закону України  « Про агарарний туризм та агротуристичну діяльність» та 
аналіз регуляторного впливу оприлюднений 24.02.2009 шляхом розміщення на web-сторінці 
Міністерства аграрної політики України (Адреса: www.minagro.gov.ua). 

Поштова адреса розробника:  вул. Хрещатик, 24, м. Київ, Україна, 01001    
Електронна адреса розробника: zayets@minapk.kiev.ua 
Проект Закону України "Про аграрний туризм та агротуристичну діяльність" 

розроблено на виконання проекту плану законопроектних робіт Міністерства аграрної політики 
на 2009 рік. За даними Державного комітету статистики в Україні станом на 1 серпня 2008 року 
у 28504 сільських населених пунктах постійно проживає 14706 тис. осіб, чисельність 
безробітних, які проживають у сільській місцевості становила 586,7 тис. осіб. У січні-серпні 
2008 року до служби працевлаштування звернулося 240,9 тис. осіб, з яких працевлаштовані 
189,2 тис. осіб. За 2007 рік кількість зайнятого сільського населення склала 6595 тис. осіб. З 
них 54,1 відс. – працюючі за наймом, 45,9 відс. – самозайняті (включаючи роботодавців та 
безкоштовно працюючих членів сім’ї).  

Одним із завдань Державної цільової програми розвитку українського села до 2015 року 
є реалізація державної політики в галузі соціально-економічного розвитку сільського села, 
зокрема вирішення проблеми зайнятості сільського населення. 

Сільськогосподарське виробництво, яке є основним видом діяльності особистих 
селянських господарств, залежить від природно-кліматичних умов, характеризується 
нестабільністю цін на продукцію та доходів, що впливає  на його інвестиційну привабливість. 

http://www.minagro.gov.ua)
mailto:zayets@minapk.kiev.ua


   
  Б
Ю
Л
ЕТ

ЕН
Ь 

   
 Ін

ст
ит
ут
у 
Ро
зв
ит
ку

 А
гр
ар
ни
х 
Ри
нк
ів

 
 

 - 17 - 

 
 
 

Випуск 
№7 

лютий 
2009 року 

Разом з тим, ведення агротуристичної діяльності додатково до основної-
сільськогосподарської, дає можливість особистим селянським господарствам розширити сферу 
застосування праці у сільській місцевості, отримувати стабільний дохід, що, в свою чергу, 
сприяє підвищенню життєвого рівня сільського населення. 

На підставі викладеного потребують законодавчого забезпечення питання щодо 
визначення загальних правових, організаційних соціально-економічних засад, пов’язаних із 
здійсненням агротуристичної діяльності особистих селянських господарств у сфері  аграрного 
туризму. 

Прийняття Закону України "Про аграрний туризм та агротуристичну діяльність" 
дозволить підвищити ефективність державної політики щодо соціально-економічного розвитку 
сільських територій, сприятиме диверсифікації зайнятості особистих селянських господарств та 
підвищенню рівня їх доходів. 

http://www.minagro.gov.ua 
 

Ø  25.02.2009  Повідомлення про оприлюднення проекту Закону 
України 

«Про внесення змін до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» 
Проект Закону розроблено з метою врегулювання на  законодавчому рівні питання 

оздоровлення дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села шляхом 
внесення змін до статті 24 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей”. 

 Законопроектом передбачається внесення змін до частини першої та другої  статті 24  
Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей ". 

 Так, в частині першій внесено зміну, відповідно до якої діти працівників 
агропромислового комплексу та соціальної сфери села будуть віднесені до дітей, фінансування 
послуг з оздоровлення та відпочинку яких здійснюється за рахунок коштів державного 
бюджету. 

В частині другій  внесено зміну, відповідно до якої діти працівників агропромислового 
комплексу та соціальної сфери села будуть віднесені до дітей, фінансування послуг з 
оздоровлення та відпочинку яких здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. 

Проект Закону України  «Про внесення змін до Закону України «Про оздоровлення та 
відпочинок дітей» та аналіз регуляторного впливу оприлюднений 25.02.2009 шляхом 
розміщення на web-сторінці Міністерства аграрної політики України (Адреса: 
www.minagro.gov.ua). 

Поштова адреса розробника:  вул. Хрещатик, 24, м. Київ, Україна, 01001    
Електронна адреса розробника: zayets@minapk.kiev.ua 
Пропозиції щодо проекту закону приймаються протягом одного місяця з дня 

оприлюднення за поштовими та електронними адресами Міністерства аграрної політики 
України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва. 

Поштова адреса Державного комітету України з питань регуляторної політики та 
підприємництва:  вул. Арсенальна 9/11, м. Київ, Україна, 01011. 

Електронна адреса : mail@dkrp.gov.ua. 
З метою забезпечення соціально - економічного розвитку села ще у 1990 році було 

прийнято Закон України “Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового 
комплексу в народному господарстві”. Відповідно до статті 1 цього Закону одним з заходів 
щодо забезпечення пріоритетності розвитку села визначено “створення соціально-економічних 
умов для природного приросту населення, всебічного розвитку сім’ї”. Також згідно  з статтею 
14 держава забезпечує проведення демографічної політики щодо зміни міграційних процесів на 
користь села, створення соціально-економічних умов для підвищення народжуваності та 
всебічного розвитку шляхом запровадження системи пільг. Порядок їх і розміри 
встановлюються Урядом.  

Державною цільовою програмою розвитку українського села на період до 2015 року, 
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 № 1158 передбачено 
виділення коштів на оздоровлення дітей працівників агропромислового комплексу. Зокрема на 

http://www.minagro.gov.ua
http://www.minagro.gov.ua)
mailto:zayets@minapk.kiev.ua
mailto:mail@dkrp.gov.ua
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2009 рік  встановлено у сумі 11,7 млн. грн., на 2010 рік – 12,8 млн. грн., на 2011-2015 роки – 
70,5 млн. гривень.   

Законом України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України" за програмою "Оздоровлення та відпочинок дітей 
працівників агропромислового розвитку" визначено видатки у сумі 10565,8 тис. гривень. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 року № 333 продовжено дію 
Порядку використання коштів державного бюджету для оздоровлення та відпочинку  дітей 
працівників агропромислового комплексу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 01.03.2007  № 309, з внесенням до нього певних змін і доповнень, яким 
встановлено суму часткової оплати вартості однієї путівки 440 гривень при середній загальній 
вартості путівки 1080 грн. 

Також передбачено першочергове оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, що постраждали від наслідків Чорнобильської 
катастрофи та дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей. У 2008 році  оздоровлено 23,2 
тис. дітей працівників агропромислового комплексу. 

Однак статтею 24 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей”, прийнятого 
4 вересня 2008 року, встановлено, що фінансування послуг з оздоровлення та відпочинку дітей 
працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села здійснюється за рахунок 
місцевих бюджетів, а з державного бюджету виключено. 

Це суперечить раніше прийнятим законодавчим і іншим нормативно-правовим актам, а 
також призведе до невиконання Державної цільової програми розвитку українського села на 
період 2015 року в частині оздоровлення дітей працівників агропромислового комплексу та 
соціальної сфери села, ще більшого загострення соціальних проблем на селі. 

Крім того, запровадження фінансування послуг оздоровлення та відпочинку дітей 
працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села  за рахунок місцевих 
бюджетів фактично ставить в залежність від економічного стану регіонів і по окремим з них 
може призвести до відсутності оздоровлення таких дітей. При цьому не враховується загальний 
занепад соціальної інфраструктури на селі, поглиблення демографічної кризи, поява 
бездоглядних дітей,сама низька середньомісячна заробітна плата. За даними Держкомстату 
середньорічна заробітна плата штатного працівника в сільському господарстві у 2008 році 
склала 1076 гривень, що становить 56,9 відс. до середньорічної по галузях економіки. Більшість 
дітей селян не охоплено оздоровленням. 

Отже на підставі викладеного, потребує внесення змін  стаття 24 Закону України "Про 
оздоровлення та відпочинок дітей” в частині встановлення переліку дітей, яким послуги з 
оздоровлення та відпочинку фінансуються  за рахунок коштів державного та місцевого 
бюджетів. 

Прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оздоровлення та 
відпочинок дітей" дозволить щорічно оздоровлювати дітей працівників  агропромислового 
комплексу та соціальної сфери села за рахунок коштів державного бюджету . 

http://www.minagro.gov.ua 
 

Ø 18.02.2009 Довідка про оприлюднення проекту постанови 
Кабінету Міністрів України “Про доповнення пункту 7 Положення про 
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” 

З метою забезпечення громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів 
України “Про доповнення пункту 7 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за 
державні кошти” та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Міністерство аграрної 
політики оголошує про його публікацію. 

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про 
доповнення пункту 7 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” 
розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики: 
www.minagro.gov.ua 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у 
письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього 
оголошення за адресою: Міністерство аграрної політики, вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001. 

http://www.minagro.gov.ua
http://www.minagro.gov.ua
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e-mail: Stavnicha@minapk.gov.ua 
або  
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, вул. 

Арсенальна, 9/11, м. Київ 
e-mail: mail@dkrp.gov.ua 
Проект постанови розроблено з метою забезпечення виконання Закону України  “Про 

сільськогосподарську дорадчу діяльність” в частині надання соціально спрямованих дорадчих 
послуг та ефективного використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
підтримки сільськогосподарської дорадчої служби. 

Проект постанови розроблено з метою усунення необґрунтованих бар’єрів при закупівлі 
соціально спрямованих дорадчих послуг за державні кошти.  

Як показала практика, застосування норм чинного Положення про закупівлю товарів, 
робіт і послуг за державні кошти при закупівлі сільськогосподарських дорадчих послуг 
призводить до додаткових втрат ресурсів як з боку держави, так і з боку сільськогосподарських 
дорадчих служб, а також до невиправданого ускладнення та подовження тривалості процедур 
закупівлі таких послуг. 

Згідно зі ст. 6 Закону України “Про сільськогосподарську дорадчу діяльність” надання 
соціально спрямованих дорадчих послуг, які фінансуються за рахунок коштів державного та 
місцевих бюджетів, проводиться на конкурсній основі.  

Участь у конкурсі можуть брати тільки суб’єкти сільськогосподарської дорадчої 
діяльності, які визнані такими відповідно до зазначеного Закону і внесені до реєстрів 
сільськогосподарських дорадчих служб та сільськогосподарських дорадників і експертів-
дорадників, що ведуться Міністерством аграрної політики. 

Порядок та умови проведення конкурсу з надання соціально спрямованих дорадчих 
послуг затверджено наказом Мінагрополітики від 12.03.2008 № 135 та зареєстровано в 
Мін’юсті 10.04.2008 за № 289/14980. 

Вартість соціально спрямованих дорадчих послуг затверджено спільним наказом 
Мінагрополітики та Мінекономіки за погодженням з Мінфіном від 21.11.2007 № 816/394 та 
зареєстровано в Мін’юсті 30.11.2007 за № 1330/14597. 

Таким чином, з прийняттям проекту постанови питання закупівлі соціально 
спрямованих дорадчих послуг у суб’єктів сільськогосподарської дорадчої діяльності за 
державні кошти буде повністю врегульовано вищезазначеними нормативно-правовими актами. 

Прийняття проекту постанови дасть можливість вирішити проблемні питання та 
усунути недоліки, що існують у сфері закупівель соціально спрямованих дорадчих послуг, 
створити правову основу для ефективного та раціонального використання коштів державного 
та місцевих бюджетів, передбачених для підтримки сільськогосподарської дорадчої служби, 
що, в свою чергу, забезпечить виконання заходів Державної цільової програми 
сільськогосподарської дорадчої діяльності на період до 2009 року та Державної цільової 
програми розвитку українського села на період до 2015 року, сприятиме адаптації аграрних 
товаровиробників, особистих селянських і фермерських господарств до конкурентних умов 
господарювання, розвитку сільського ринку праці, зменшенню навантаження на фонди 
соціального страхування та розширеному відтворенню людського потенціалу сільської 
місцевості. 

http://www.minagro.gov.ua  
  

Ø 11.02.2009 Повідомлення про оприлюднення проекту 
постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Технічного 
регламенту „Виробництво насіння цукрових буряків” 
Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Технічного 

регламенту „Виробництво насіння цукрових буряків” розроблено на виконання Законів 
України „Про стандартизацію”, „Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки 
відповідності” та відповідно до Тематичного плану наукових розробок у сфері стандартизації 
та сертифікації сільськогосподарської продукції на 2008 рік, затвердженого наказом 
Мінагрополітики України від 13.05.08 р. № 294 „Про затвердження Тематичного плану 

mailto:Stavnicha@minapk.gov.ua
mailto:mail@dkrp.gov.ua
http://www.minagro.gov.ua
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наукових розробок у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції на 
2008 рік” із змінами та доповненнями. 

Метою розроблення Технічного регламенту є встановлення єдиних 
обов’язкових вимог до виробництва насіння цукрових буряків, ведення технологічного 
процесу, вимог до якості насіння цукрових буряків, охорони довкілля, а також підтвердження 
відповідності на основі нормативного правового законодавства України. 

Застосування нових високоефективних технічних засобів та нових 
інтегрованих технологій боротьби з бур’янами, шкідниками і хворобами дало можливість 
розробити технологію виробництва насіння цукрових буряків. 

Проведені дослідження щодо розробки нових технологічних процесів і 
операцій відповідно до зон виробництва насіння цукрових буряків. 

Проведено експериментальну перевірку технологічних операцій, які найбільш 
ефективно впливають на виробництво насіння цукрових буряків. 

Технічний регламент сприятиме гарантованому одержанню високих 
стабільних врожаїв насіння цукрових буряків - 1,5-2,0 т/га. 

Назви структурних підрозділів Мінагрополітики, що розробляли проект, 
адреса та телефони. 

Департамент  рослинництва Мінагрополітики України, тел. 278-56-78, e-mail: 
standart@minapk.gov.ua,  01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24. 

Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Технічного 
регламенту „Виробництво насіння цукрових буряків” розміщено на веб-сайті Мінагрополітики 
за адресою: www.minagro.gov.ua 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань 
приймаються розробником акта протягом 1 місяця з дня оприлюднення електронною поштою 
на адресу: standart@minapk.gov.ua та до Інституту цукрових буряків УААН за адресою: 

м. Київ, вул. Клінічна,25, тел. 275-47-11; факс (044) 275-53-66; e-mail: 
sugarbeet@ukr.net 

http://www.minagro.gov.ua  
 

Ø 07.02.2009  Повідомлення про оприлюднення проекту 
розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку 
розрахунків за придбане сільськогосподарськими товаровиробниками 
дизельне паливо для проведення  весняно-польових робіт у 2009 році” 
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту розпорядження 

Кабінету Міністрів України Про затвердження Порядку розрахунків за придбане 
сільськогосподарськими товаровиробниками дизельне паливо для проведення  весняно-
польових робіт у 2009 році” та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Міністерство 
аграрної політики України оголошує його публікацію. 

Повний пакет документів до зазначеного проекту  розпорядження Кабінету 
Міністрів України  розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб – сайті Міністерства 
аграрної політики України: www.minagro.kiev.ua. (розділ Держава і економіка, відстеження 
результатів регуляторних актів, оприлюднення нормативно-правових актів). 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови та аналізу 
регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з 
дня опублікування цього оголошення за адресою: Міністерство аграрної політики України, вул. 
Хрещатик, 24, м. Київ, 01001. 

Порядок розрахунків за придбане сільськогосподарськими товаровиробниками  
дизельне паливо для проведення  весняно-польових робіт у 2009 році  
 1.Цей Порядок визначає механізм придбання сільськогосподарськими 

товаровиробниками дизельного палива для забезпечення проведення весняно-польових робіт у 
2009 році, в тому числі за рахунок коштів, отриманих на умовах державних форвардних 
закупівель зерна Аграрним фондом за бюджетною програмою 2801560 „Формування 
державного продовольчого резерву Аграрним фондом, здійснення державних форвардних і 

mailto:standart@minapk.gov.ua
http://www.minagro.gov.ua
mailto:standart@minapk.gov.ua
mailto:sugarbeet@ukr.net
http://www.minagro.gov.ua
http://www.minagro.kiev.ua


   
  Б
Ю
Л
ЕТ

ЕН
Ь 

   
 Ін

ст
ит
ут
у 
Ро
зв
ит
ку

 А
гр
ар
ни
х 
Ри
нк
ів

 
 

 - 21 - 

 
 
 

Випуск 
№7 

лютий 
2009 року 

заставних закупівель, товарних та фінансових інтервенцій на організованому аграрному 
ринку”. 

2.Для проведення розрахунків за державними форвардними контрактами та 
договорами поставки дизельного палива сільськогосподарські товаровиробники відкривають 
небюджетні рахунки в територіальних органах Державного казначейства. 

3.Територіальні органи Державного казначейства за заявами 
сільськогосподарських  товаровиробників відкривають небюджетні рахунки для зарахування 
коштів, отриманих від Аграрного фонду за укладеними з ним форвардними біржовими 
контрактами, а також коштів, перерахованих з поточного рахунку, для проведення розрахунків 
з відповідними операторами на підставі договорів на постачання дизельного палива по 
визначеній ціні. 

4.Аграрний фонд, згідно укладених форвардних біржових контрактів, здійснює 
перерахування коштів сільськогосподарським товаровиробникам на їх небюджетні рахунки, 
відкриті в територіальних органах Державного казначейства (далі - небюджетні рахунки). 

5.Сільськогосподарські товаровиробники перераховують кошти операторам за 
дизельне паливо з небюджетних рахунків протягом трьох операційних днів. 

Невикористані кошти на небюджетних рахунках сільськогосподарські 
товаровиробники платіжними дорученнями перераховують на поточні рахунки або на 
придбання інших матеріально-технічних ресурсів. 

6.Витрати, пов‘язані із доставкою дизельного палива, відшкодовуються  
сільськогосподарським товаровиробником. 

7.Порядок звітності про рух коштів та порядок звітності за дизельне паливо 
затверджується Міністерством аграрної політики. 

8. Зазначений Порядок діє до 1 липня 2009 року. 
http://www.minagro.gov.ua  
 

Ø 07.02.2009 Повідомлення про оприлюднення проекту 
розпорядження Кабінету Міністрів України “Про додаткові заходи щодо 
забезпечення сільгосптоваровиробників нафтопродуктами для проведення 
весняно-польових робіт 2009 року” 
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту розпорядження 

Кабінету Міністрів України “ Про  додаткові заходи щодо забезпечення 
сільгосптоваровиробників нафтопродуктами для проведення весняно-польових робіт 2009 
року” та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Міністерство аграрної політики 
України оголошує його публікацію. 

Повний пакет документів до зазначеного проекту  розпорядження Кабінету 
Міністрів України  розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб – сайті Міністерства 
аграрної політики України: www.minagro.kiev.ua. (розділ Держава і економіка, відстеження 
результатів регуляторних актів, оприлюднення нормативно-правових актів). 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови та аналізу 
регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з 
дня опублікування цього оголошення за адресою: Міністерство аграрної політики України, вул. 
Хрещатик, 24, м. Київ, 01001. 

З метою створення сприятливих умов для забезпечення 
сільгосптоваровиробників пальним у період проведення весняно-польових робіт Кабінет 
Міністрів України постановив: 

 
1. Мінпаливенерго, НАК "Нафтогаз України" для цінової стабілізації на ринку 

паливно-мастильних матеріалів визначити ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" 
підприємством, яке забезпечить протягом лютого – травня 2009 року поставки 52 тис.тонн 
дизельного палива та 68 тис. тонн бензину для потреб сільгосптоваровиробників. 

Розподіл пального між регіонами здійснити пропорційно посівним площам 
згідно з додатком.  

http://www.minagro.gov.ua
http://www.minagro.kiev.ua
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2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим та обласним державним 
адміністраціям: 

-протягом п'яти днів після прийняття розпорядження визначити операторів-
постачальників для доставки та реалізації пального сільгосптоваровиробникам за цінами, які 
визначені з урахуванням відпускних цін виробника, вартості доставки і зберігання та рівня 
рентабельності не більше 10 відсотків. 

- здійснювати розподіл виділених обсягів пального між 
сільськогосподарськими підприємствами, фермерськими та особистими селянськими 
господарствами з урахуванням поданих ними заявок та в межах їх технологічної потреби на 
проведення весняно-польових робіт; 

- проводити постійний аналіз стану постачання пального 
сільгосптоваровиробникам та щомісячно надавати Мінагрополітики та Мінпаливенерго 
інформацію із зазначеного питання. 

3. Мінагрополітики разом з Мінпаливенерго та ДК "Укргазвидобування" НАК 
"Нафтогаз України" за підсумками щомісячного аналізу здійснювати в разі потреби згідно з 
пропозиціями Ради міністрів Автономної Республіки Крим та обласних державних 
адміністрацій перерозподіл між регіонами обсягів поставок пального на наступний період. 

4. ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України забезпечити відпуск  
визначених розпорядженням обсягів дизельного палива за ціною не вище 4200 грн/тонну (з 
ПДВ), а бензину -  4000 грн/тонну (з ПДВ). 

http://www.minagro.gov.ua  
 

Ø 07.02.2009 ПОВІДОМЛЕННЯпро оприлюднення проекту 
постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку 
проведення державного технічного огляду тракторів, самохідних шасі, 
самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних 
машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів” 
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення державного технічного огляду 
тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і 
меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів” Міністерство аграрної 
політики України оголошує про його публікацію.   

Зазначений проект розроблено Міністерством аграрної політики України на 
виконання Закону України “Про дорожній рух”. 

Проектом постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку 
проведення державного технічного огляду тракторів, самохідних шасі, самохідних 
сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської 
техніки, інших механізмів” передбачається запровадити новий порядок проведення державного 
технічного огляду тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-
будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів. 

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку 
проведення державного технічного огляду тракторів, самохідних шасі, самохідних 
сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської 
техніки, інших механізмів” та аналіз його регуляторного впливу на господарську діяльність 
оприлюднені на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики України. 

Зауваження та пропозиції стосовно змісту проекту постанови та аналізу його 
регуляторного впливу просимо надавати у письмовій та електронній формі протягом місяця з 
дня публікації даного оголошення за адресою: Міністерство аграрної політики України, вул. 
Хрещатик, 24, м. Київ, 01001,е-mail: prokopov@minapk.gov.ua. 

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку 
проведення державного технічного огляду тракторів, самохідних шасі, самохідних 
сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних  машин, сільськогосподарської 
техніки, інших механізмів” підготовлено на виконання Закону України “Про дорожній рух”.  

Прийняття постанови забезпечить більш якісне проведення державних 
технічних оглядів тракторів, самохідних  шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-

http://www.minagro.gov.ua
mailto:prokopov@minapk.gov.ua
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будівельних і меліоративних машин, тракторних причепів,  сільськогосподарської техніки, 
інших механізмів. 

http://www.minagro.gov.ua  
 

Ø 07.02.2009 ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення до проекту 
постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 12 січня 1996 р. № 59” 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів 
України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 1996 р. № 
59” Міністерство аграрної політики України оголошує про його публікацію.   

Зазначений проект розроблено Міністерством аграрної політики України на виконання 
Закону України “Про дорожній рух” та Закону України “Про систему інженерно-технічного 
забезпечення агропромислового комплексу України”. 

Основною метою прийняття зазначеного проекту постанови є регулювання суспільних 
відносин у сфері організації та здійснення державного технічного нагляду за дотриманням 
правил технічної експлуатації, обліку та безпеки дорожнього руху тракторів, тракторних 
причепів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, меліоративних, дорожньо-
будівельних машин, іншої сільськогосподарської техніки та механізмів (далі – машин), 
забезпечення контролю за виконанням законодавства у сфері захисту прав споживачів на 
придбані чи відремонтовані машини та комплектуючі вузли і агрегати до них, а також охорони 
навколишнього середовища при їх використанні, здійснення реєстрації та проведення 
контролю за сплатою податку з власників машин їх експертної оцінки, визначення загально-
правових, організаційних і фінансових засад функціонування органів державного технічного 
нагляду. 

Проект зазначеної постанови та відповідний аналіз його регуляторного впливу на 
господарську діяльність оприлюднені на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики 
України. 

Зауваження та пропозиції стосовно змісту проекту постанови та аналізу його 
регуляторного впливу просимо надавати у письмовій та електронній формі протягом місяця з 
дня публікації даного оголошення за адресою: Міністерство аграрної політики України, вул. 
Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, е-mail: rev@minapk.kiev.ua 

Прийняття постанови забезпечить регулювання суспільних відносин у сфері організації 
та здійснення державного технічного нагляду за дотриманням правил технічної експлуатації, 
обліку та безпеки дорожнього руху машин, визначення загальноправових, організаційних і 
фінансових засад функціонування органів державного технічного нагляду. 

 http://www.minagro.gov.ua  
 

Ø 06.02.2009  Довідка про оприлюднення проекту постанови 
Кабінету Міністрів України  “Про внесення змін до Порядку проведення 
державних форвардних закупівель зерна та Порядку надання бюджетних 
позик із застосуванням режиму державних заставних закупівель зерна” 

Проект постанови “Про внесення змін до Порядку проведення державних форвардних 
закупівель зерна та Порядку надання бюджетних позик із застосуванням режиму державних 
заставних закупівель зерна” розроблено з метою деталізації механізму продажу зерна на умовах 
державних форвардних закупівель зерна, уточнення строку маркетингового періоду протягом 
якого надаються бюджетні позики виробникам зерна.   

Проект постанови розміщено на WEB-сайті Міністерства аграрної політики України. 
Основною метою прийняття проекту постанови є удосконалення нормативно-правового 

механізму державних форвардних закупівель зерна та режиму державних заставних закупівель 
зерна. 

Проектом постанови запропоновано внести відповідні зміни до: 
- Порядку проведення державних форвардних закупівель зерна для конкретизації 

процедури повідомлення про запровадження державних форвардних закупівель, уточнення 
переліку документів, які товаровиробник повинен додавати до заявки, та уточнення назв 

http://www.minagro.gov.ua
mailto:rev@minapk.kiev.ua
http://www.minagro.gov.ua
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документів, які подаються сільськогосподарським товаровиробником для здійснення оплати за 
форвардним біржовим контрактом;    

- Порядку надання бюджетних позик, стосовно уточнення строку маркетингового 
періоду протягом якого застосовується режим державних заставних закупівель зерна, оскільки 
існує невідповідність із пунктом 12.5 статті 12 Закону України „Про державну підтримку 
сільського господарства України”. 

Зауваження та пропозиції до проекту просимо направляти у дворижневий термін: 
Департаменту розвитку аграрного ринку Міністерства аграрної політики України за 

адресою 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24 та на електронну адресу: www. 
optrynok@minapk.gov.ua. 

Державному комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва за 
адресою: 01011, м. Київ, вул.. Арсенальна, 9/11, електронна адреса – www@dkrp.gov.ua. 

Основною ціллю проекту постанови Кабінету Міністрів України є удосконалення 
нормативно-правового механізму державних форвардних закупівель зерна та режиму 
державних заставних закупівель зерна. 

Показники результативності акту: 
1.Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів пов’язаних з дією акта. 
2.Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта 
 ( поширюється на всіх суб’єктів, які будуть продавати зерно до державного 

продовольчого резерву за форвардними угодами)  
3.Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основними положеннями акту. 
4.Розмір коштів і часу, що буде витрачатися суб’єктами господарювання та/або 

фізичними особами пов’язаних з виконанням вимог акта. 
Прийняття проекту постанови дозволить уникнути продажу зерна товаровиробникам, 

які перебувають у процесі санації, банкрутства, юридичним особам, які мають заборгованості 
по сплаті податків та зборів  тощо згідно режиму державних форвардних закупівель зерна та 
сприятиме удосконаленню механізму державних заставних закупівель зерна. 

http://www.minagro.gov.ua  
 

Ø 05.02.2009 Повідомлення про оприлюднення проекту постанови 
Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку використання 
бюджетних коштів, спрямованих у 2009-2013 роках на  підтримку 
підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення 
кредитів” 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів 
України “Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів, спрямованих у 2009-
2013 роках на підтримку підприємств агропромислового комплексу  через механізм 
здешевлення кредитів” та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту, Міністерство 
аграрної політики України  14 січня 2009 року оголошує про його публікацію. 

Зазначений проект постанови розроблено на виконання доручення Першого Віце-
прем'єр-міністра України О. Турчинова від 28.01.09р. № 40238/81/1-08 стосовно  внесення в 
установленому порядку Кабінетові Міністрів узгоджених проектів рішень Уряду щодо 
затвердження порядків використання коштів державного бюджету за відповідними 
программами та з метою забезпечення сільськогосподарських товаровиробників необхідними 
для них пільговими кредитами. 

Проектом постанови затверджується Порядок використання бюджетних коштів, 
спрямованих у 2009-2013 роках на підтримку підприємств агропромислового комплексу через 
механізм здешевлення кредитів, що створить реальні умови закріплення досягнутих 
позитивних результатів у забезпеченні підприємств агропромислового комплексу кредитними 
ресурсами.  

Прийняття даного правового акта надасть можливість визначити загальні принципи та 
умови надання фінансової підтримки підприємствам агропромислового комплексу через 
механізм здешевлення кредитів у 2009-2013 роках та забезпечити сільськогосподарських 
товаровиробників необхідними для них пільговими кредитами. 

mailto:optrynok@minapk.gov.ua
mailto:www@dkrp.gov.ua
http://www.minagro.gov.ua
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Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України  розміщено 
в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Міністерства аграрної політики України: 
www.minagro.gov.ua 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у 
письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього 
оголошення за такими адресами:  

Міністерство аграрної політики України,  вул. Хрещатик 24, м. Київ, 01001 
E-mail: Prudkaya@minapk.kiev.ua 
401@minapk.gov.ua 
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, вул. 

Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011 
E-mail: mail@dkrp.gov.ua 
Проектом постанови затверджується Порядок використання бюджетних коштів, 

спрямованих у 2009-2013 роках на підтримку підприємств агропромислового комплексу через 
механізм здешевлення кредитів з метою визначення загальних принципів та умов надання 
фінансової підтримки підприємствам агропромислового комплексу через механізм 
здешевлення кредитів. 

Дана мета прийняття проекту постанови досягається шляхом часткової компенсації 
відсоткової ставки за залученими в банках короткостроковими, середньостроковими та 
довгостроковими кредитами: 

по короткостроковим кредитам, залученим для : 
- покриття виробничих витрат у поточному році; 
- закупівлі у сільськогосподарських товаровиробників виробленої ними 

сільськогосподарської продукції; 
по середньостроковим кредитам, залученим для: 
- придбання основних засобів сільськогосподарського призначення, в тому числі 

обладнання для підприємств з переробки сільськогосподарської продукції, насіннєвих заводів 
та заводів з виробництва біопалива; 

- здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів 
сільськогосподарського призначення, підприємств з переробки сільськогосподарської 
продукції, заводів з виробництва біопалива, реалізацією інвестиційних проектів з 
енергозбереження та біоенергетики; 

по довгостроковим кредитам, залученим для: 
- придбання основних засобів сільськогосподарського призначення, в тому числі 

сільськогосподарської та зрошувальної техніки і обладнання; 
-будівництва та реконструкції виробничих об’єктів сільськогосподарського 

призначення (в тому числі приміщень для утримання та обслуговування тварин, птахівничих 
комплексів, елеваторів, підлогових складів для зберігання сільськогосподарської продукції, 
оптових ринків сільськогосподарської продукції. 

Мета прийняття проекту постанови досягається шляхом посилення контролю за 
використанням бюджетних коштів, спрямованих на часткову компенсацію відсоткових ставок 
за кредитами комерційних банків з боку державних органів, а також шляхом відповідності 
проекту Порядку принципам використання бюджетних коштів: 

- максимальний раціоналізм та ефективність; 
- рівний доступ суб’єктів господарювання до фінансових ресурсів; 
- недискримінація суб’єктів господарювання; 
- унеможливлення недобросовісної конкуренції серед учасників; 
- відкритість та прозорість на всіх етапах виконання бюджету; 
- колегіальність, об’єктивність  та неупередженість у прийнятті рішень; 
- запобігання проявам корупції. 
Прийняття даного правового акта надасть можливість визначити загальні принципи та 

умови надання фінансової підтримки підприємствам агропромислового комплексу через 

http://www.minagro.gov.ua
mailto:Prudkaya@minapk.kiev.ua
mailto:401@minapk.gov.ua
mailto:mail@dkrp.gov.ua
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механізм здешевлення кредитів у 2009-2013 роках та забезпечити сільськогосподарських 
товаровиробників необхідними для них пільговими кредитами, що створить реальні умови 
закріплення досягнутих позитивних результатів у забезпеченні підприємств агропромислового 
комплексу кредитними ресурсами. 

http://www.minagro.gov.ua  
 

Ø 04.02.2009 Повідомлення про оприлюднення проекту 
постанови про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 
23 квітня 2008 року № 413 „Про затвердження Порядку використання у 
2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення 
протиепізоотичних заходів, та переліку послуг спеціалістів ветеринарної 
медицини, які проводять ветеринарну практику, за здійснення 
обов’язкових або необхідних протиепізоотичних заходів та розмірів їх 
оплати” 
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2008 року № 413 „Про 
затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті 
для здійснення протиепізоотичних заходів, та переліку послуг спеціалістів ветеринарної 
медицини, які проводять ветеринарну практику, за здійснення обов’язкових або необхідних 
протиепізоотичних заходів та розмірів їх оплати”. Дата оприлюднення: 25 січня 2009 р. 

Стислий зміст проекту постанови: передбачається спрямовувати бюджетні 
кошти на проведення протиепізоотичних заходів для сільськогосподарських тварин за умови їх 
ідентифікації і реєстрації у встановленому порядку. 

Проект постанови визначає умову використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для здійснення протиепізоотичних заходів. 

Повний пакет документів до проекту постанови та Аналіз регуляторного 
впливу розміщено в мережі інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики 
України: www.minagro.gov.ua 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі 
просимо надавати в місячний термін за адресами: 

1. Міністерство аграрної політики України, Департамент ринків тваринництва 
з Головною державною племінною інспекцією, вул. Хрещатик, 24, Київ, 01001; 

e-mail: bodnar1@minapk.gov.ua 
2. Державний комітет України з питань регуляторної політики та 

підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11, Київ, 01011. 
З метою реалізації основних стратегічних завдань у сфері охорони здоров’я 

населення, що ставить перед собою Україна на шляху до Європейського Союзу, контролю 
епізоотичної ситуації в державі, забезпечення населення країни безпечними для здоров’я 
продуктами харчування тваринного походження, а також забезпечення конкурентноздатності 
тваринницької продукції на європейських та світових ринках, починаючи з 2003 року на 
території держави запроваджена та функціонує система ідентифікації і реєстрації великої 
рогатої худоби і, відповідно, з 2004 року – овець/кіз, свиней та коней. Дана система розроблена 
з урахуванням вимог європейського законодавства, які визначені відповідно постановами 
Європейського Парламенту та Ради від 17.07.2000 р. №1760/2000 р., 17.03.2003 р. №97/12, 
17.12.2004 р. №21/2007 та 26.06.1990 р. №90/427. З початку запровадження системи 
ідентифікації і реєстрації тварин проідентифіковано та зареєстровано близько 6 млн. голів 
великої рогатої худоби, і з урахуванням забою худоби станом на 1 січня 2009 року наявна 
кількість проідентифікованого та зареєстрованого поголів’я великої рогатої худоби складає 4 
млн. 820 тис. голів, що становить близько 90% від наявного поголів’я худоби в Україні. 

Згідно з діючими нормативно-правовими документами з питань ідентифікації і 
реєстрації сільськогосподарських тварин контроль за дотриманням власниками тварин вимог 
ідентифікації і реєстрації при переміщенні тварин, їх забої та продажу тваринницької продукції, 
покладено на державні установи ветеринарної медицини. 

Поряд з цим, існуюча на сьогодні практика проведення профілактичних, 
діагностичних та лікувальних заходів із сільськогосподарськими тваринами не містить норму 

http://www.minagro.gov.ua
http://www.minagro.gov.ua
mailto:bodnar1@minapk.gov.ua
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щодо проведення таких заходів за обов’язкової умови ідентифікації і реєстрації тварини. 
Ветеринарні дослідження, обробки та лікувальні заходи проводяться з тваринами без їх чіткого 
ототожнення за допомогою унікального ідентифікаційного номера, що, в свою чергу, не 
гарантує, що з усіма наявними тваринами проведені такі заходи, не дозволяє здійснювати 
постійний контроль стану здоров’я тварини та ветеринарно-санітарного стану господарств, 
призводить до неконтрольованого використання бюджетних коштів, оскільки відсутність 
ідентифікаційного номера тварини в документах, які підтверджують проведення таких заходів, 
унеможливлює проведення перевірки на наявність відповідної тварини, її статі та віку. 

Крім цього, відсутність цієї норми не сприяє проведенню ідентифікації і 
реєстрації всього наявного поголів’я сільськогосподарських тварин, що призводить до 
стримування експорту вітчизняної тваринницької продукції на європейські та світові ринки, 
оскільки однією із міжнародних вимог такого експорту є функціонування на території держави-
експортеру системи ідентифікації і реєстрації тварин, що охоплює все наявне в державі 
поголів'я сільськогосподарських тварин. 

Запровадження норми щодо обов’язковості ідентифікації і реєстрації тварин 
при проведенні профілактичних досліджень та щеплень дозволить: 

- забезпечити прозорість використання бюджетних коштів, спрямованих на 
проведення протиепізоотичних заходів; 

- ідентифікувати та зареєструвати все наявне поголів’я сільськогосподарських 
тварин, що, сприятиме експорту сільськогосподарської продукції тваринного походження; 

- забезпечити контроль епізоотичної ситуації в країні та в кінцевому результаті 
гарантувати безпечність продуктів тваринного походження; 

- створити систему постійного контролю за станом здоров’я тварини та 
ветеринарно-санітарним станом господарств; 

- забезпечити контроль з боку державних інспекторів ветеринарної медицини 
та уповноважених лікарів за дотриманням власниками тварин вимог Закону України „Про 
ветеринарну медицину” у тому числі і в частині, яка зобов’язує власника виконувати вимоги 
ідентифікації і реєстрації тварин, що йому належать. 

Крім цього, слід також зазначити, що починаючи з 2004 року наявність 
ідентифікації і реєстрації тварини є обов’язковою при спрямуванні бюджетних коштів на 
виконання Програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах 
агропромислового комплексу і, відповідно, з 2005 року, при спрямуванні бюджетних коштів по 
всіх напрямках підтримки галузі тваринництва, що дозволило забезпечити прозорість та 
цільове використання таких коштів. 

Прийняття постанови дозволить забезпечити епізоотичне благополуччя 
держави, прискорити проведення ідентифікації і реєстрації сільськогосподарських тварин та 
забезпечить експорт тваринницької продукції. 

http://www.minagro.gov.ua  
 

Ø 04.02.2009 Повідомлення про оприлюднення проекту 
постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної 
підтримки виробництва продукції рослинництва на зрошуваних землях". 
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для державної підтримки виробництва продукції рослинництва на 
зрошуваних землях" та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Міністерство 
аграрної політики України робить оголошення про його публікацію.  

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України 
"Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
державної підтримки виробництва продукції рослинництва на зрошуваних землях" розміщено в 
мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики України: 
(www.minagro.gov.ua (регуляторні акти, оприлюднення нормативно-правових актів). 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у 
письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього 

http://www.minagro.gov.ua
http://www.minagro.gov.ua
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оголошення за адресою: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державний комітет України з 
питань регуляторної політики та підприємництва e-mail: mail@dkrp.gov.uaта 01001, м. Київ, 
вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики України e-mail: zuk@minapk.gov.ua 

Зміни, що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених  
у державному бюджеті для державної підтримки виробництва  
продукції рослинництва на зрошуваних землях 
1. У назві Порядку виключити слова та цифри "у 2008 році". 
2. У пунктах 1 та 5 Порядку слова та цифри "у 2008 році" замінити словами " у 

відповідному році". 
3. У пункті 2 Порядку: 
- доповнити абзац перший після слова "компенсації" словами "в межах 

видатків, передбачених у державному бюджеті, але не більше 50 відсотків"; 
- доповнити абзац четвертий після слів "приватні сільськогосподарські 

підприємства" словами "та фізичні особи – підприємці". 
4.У абзацах другому та третьому пункту 2 та абзаці тринадцятому пункту 8 

Порядку цифри та слово "2008 р." замінити словами "відповідного року".  
5.У пункті 3: 
- у підпункті 1 слово "опломбованих" виключити; 
- у підпункті 4 у абзаці третьому цифри та слова "№ 117 "Лімітно-забірна карта 

на відпуск палива" замінити словами і цифрами "№ М-8 "Лімітно-забірна картка", а абзац 
четвертий – виключити. 

6.Абзац третій пункту 9 викласти у такій редакції:  
"визначає в межах доведеного до району обсягу бюджетних коштів 

усереднений показник державної підтримки з розрахунку на 1 гектар сільськогосподарських 
угідь пропорційно прогнозованій зрошувальній площі у поточному році в 
сільськогосподарських підприємствах, а також ліміт коштів для компенсації кожному 
сільськогосподарському підприємству, яке має право на компенсацію". 

7.Абзац шостий пункту 10 викласти у такій редакції: 
"засвідчені в установленому порядку копії журналу обліку показань приладів 

обліку відпрацьованого часу та лімітно-забірної картки  за формою   № М-8". 
8.Доповнити пункт 11 абзацом такого змісту: 
"Комісія, у разі необхідності, здійснює перерозподіл невикористаного ліміту 

коштів між сільськогосподарськими підприємствами, які мають право на компенсацію". 
9. У абзаці першому пункту 14 слово "десяти" замінити словом "дев'яти". 
http://www.minagro.gov.ua  

  
Ø 03.02.2009  Повідомлення про оприлюднення проекту 

постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Рішення Ради 
глав урядів Співдружності Незалежних Держав про Комплекс спільних 
заходів з підвищення продовольчої безпеки держав-учасниць СНД” 
З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету 

Міністрів України  “Про затвердження Рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних 
Держав про Комплекс спільних заходів з підвищення продовольчої безпеки держав-учасниць 
СНД” Міністерство аграрної політики України оголошує про його публікацію. 

Проектом постанови пропонується затвердити Рішення Ради глав урядів 
Співдружності Незалежних Держав про Комплекс спільних заходів з підвищення продовольчої 
безпеки держав-учасниць СНД. 

Метою проекту нормативного акту є створення сприятливих умов для 
підвищення рівня продовольчої безпеки кожної держави-учасниці СНД та Співтовариства 
уцілому. 

Повний пакет документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України 
“Про затвердження Рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав про 

mailto:mail@dkrp.gov.ua
mailto:zuk@minapk.gov.ua
http://www.minagro.gov.ua
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Комплекс спільних заходів з підвищення продовольчої безпеки держав-учасниць СНД ” 
розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб – сайті Міністерства аграрної політики  
України: www.minagro.kiev.ua 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту у письмовій та електронній формі 
просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за адресами:  

Міністерство аграрної політики України, 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 24, e-
mail: levchenko@minapk.gov.ua . 

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Рішення 
Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав про Комплекс спільних заходів з 
підвищення продовольчої безпеки держав-учасниць СНД” розроблено на виконання доручення 
Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2008 року № 63865/0/1-08. 

Відповідно до підпункту „б” пункту 1 статті 9 Закону України „Про 
міжнародні договори України” зазначене Рішення підлягає затвердженню Кабінетом Міністрів 
України у формі постанови. 

Мета - підвищення продовольчої безпеки кожної держави-учасниці СНД та 
Співтовариства у цілому. 

Реалізація положень проекту акта забезпечить: 
-зміцнення продовольчої безпеки держави; 
- підвищення росту виробництва та його масштаби, зайнятості та доходу 

сільськогосподарських товаровиробників; 
-створення умов для більш повного ефективного використання природних, 

виробничих та фінансових ресурсів; 
-    створення умов для вільного доступу товарів національних виробників на 

ринки держав-учасниць СНД. 
http://www.minagro.gov.ua  

 
Ø 03.02.2009 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ 

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  ВІД 8 СЕРПНЯ 1997 
РОКУ № 859» 

З метою отримання зауважень та пропозицій  до проекту постанови Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 1997 року 
№ 859» та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Міністерство аграрної політики 
України оголошує про його публікацію. 

Проектом постанови передбачається  затвердити уточнений перелік спеціальних 
продуктів дитячого харчування власного виробництва, прибуток підприємств від реалізації 
яких на митній території України звільняється від оподаткування у разі спрямування його на 
збільшення обсягів виробництва та зменшення роздрібних цін на зазначені продукти.   Повний 
комплект документів до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення  змін до  
постанови  Кабінету  Міністрів  України   від   8 серпня 1997 р. № 859»  розміщено в мережі 
Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики України: www. 
minagro.gov.ua.  

Зауваження та пропозиції стосовно проекту постанови та аналізу регуляторного впливу 
у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування 
цього оголошення за адресою:Міністерство аграрної політики України, вул. Хрещатик, 24, м. 
Київ, 01001,e-mail: post@minapk.gov.ua; 

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, 01011, 
м. Київ, вул. Арсенальна 9/11, e-mail: mail@dkrp.gov.ua. 

  
ЗМІНИ 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 
від 8 серпня 1997 р. № 859 
  

http://www.minagro.kiev.ua
mailto:levchenko@minapk.gov.ua
http://www.minagro.gov.ua
mailto:post@minapk.gov.ua;
mailto:mail@dkrp.gov.ua
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1. Перелік спеціальних продуктів для дитячого харчування власного виробництва, 
прибуток від реалізації яких на митній території України звільняється від оподаткування, 
затверджений зазначеною постановою, викласти з уточненнями у такій редакції: 

  
    ПЕРЕЛІК 
спеціальних продуктів для дитячого харчування власного виробництва, прибуток 

підприємств від реалізації яких на митній території України звільняється від оподаткування 
  
  
Назва продукту 
  

  
Позначення нормативного документа 

Сухі адаптовані молочні суміші-замінники материнського молока 
Суміші сухі молочні адаптовані для 

дитячого 
харчування  “Детолакт” 

  
ТУ У 04689582-003-2000 
  

Суміші сухі адаптовані на молочній та 
соєвій основі для дитячого харчування 
“Детолакт” 

ТУ У 15.8-2489818945-002-2003 

Суміші молочні сухі для дітей 
грудного віку 

“Малютка”, “Малиш” 

ТУ У 13707161.009-2001 
  
  

Сухі продукти для догодовування і харчування малюків на молочній і зерновій основі 
Молоко знежирене вітамінізоване для 

харчування дітей 
ТУ У 15.5-04689582-005-2001 

Молоко та вершки сухі для дитячого 
харчування 

ТУ У 13707161.005-98 

Каші сухі молочні та безмолочні 
швидкого приготування для дитячого 
харчування 

ТУ У 15.8-04689582-008-2005 

Каші швидкого приготування для 
дитячого та дієтичного харчування 

ТУ У 15.8-00418113-001-2002 

Каші сухі молочні для дитячого 
харчування 

СОУ 15.5-37-093:2004 

Продукти молочно-цикорні сухі для 
дитячого харчування 

ТУ У 15.8-25165618-001:2005 

Борошно гречане (необроблене) для 
продуктів дитячого харчування 

ТУ У 15.8-00954544-001-2004  

Продукти сухі функціонального 
призначення для харчування дітей 

ТУ У 15.8-00334853-011-2002 

Продукти сухі екструдовані на 
зерновій основі з рослинними добавками для 
дитячого харчування 

ТУ У 15.8-26303655-015-2003 

Суміші сухі на основі зернових 
екструдованих продуктів для дитячого 
харчування 

ТУ У 46.72.144-98 

Сухий молочний продукт “Фемілак” ТУ У 46.39 України 3-93 
Продукти сухі молочні “Дніпрянка” 

для дитячого харчування 
ТУ У 13707161-003-99 

Продукт сухий “Фітовід” ТУ У 13707161-04-98 
Концентрати харчові. Сухі суміші для 

дитячого харчування на основі зернових 
екструдованих продуктів 

ТУ У 15.8-14354983-014-2003 
  

Каші сухі на зерновій основі для 
дитячого харчування 

ТУ У 15.8-31760036-038:2007 

Рідкі та пастоподібні молочні продукти 
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Продукти молочні для дитячого 
харчування. Вершки стерилізовані для дітей 

ДСТУ 4541:2006 

Продукти жирові для дитячого та 
дієтичного харчування. Спреди дитячі 

ДСТУ 4557:2006 

Сир кисломолочний для дитячого 
харчування 

ГСТУ 46.057-2003 

Молоко пастеризоване для дитячого 
харчування 

ГСТУ 46.059-2003 

Молоко коров’яче питне 
ультрависокої температурної обробки для 
дитячого харчування 

ТУ У 15.8-30080064-006-2001 

Молоко стерилізоване для харчування 
дітей після трьох років 

ТУ У 15.8-00445771-013:2006 

Сир кисломолочний для дитячого 
харчування 

ТУ У 15.8-00445771-014:2006 

Паста сиркова для дитячого 
харчування 

ТУ У 15.8-00445771-015:2006 

Продукти дитячого та оздоровчого 
харчування. Кефіри вітамінізовані 

ТУ У 15.8-21604587-003-2003 

Продукти для спеціального дієтичного 
споживання та для дитячого харчування. 
Молоко питне вітамінізоване 

ТУ У 15.8-21604587-002-2002 

Молоко вітамінізоване ТУ 49 Укр. 3-91 
Продукт кисломолочний “Наріне” (для 

дитячого харчування) 
ТУ 569.М.О.13911364.001-92 

Продукт кисломолочний “Лактіум” 
(для дитячого харчування)  

ТУ У 15.5-00419880-042-2003 

Суміші молочна та кисломолочна 
рідкі для немовлят від 0 місяців 

ТУ У 15.8-21571406.004-2002 

Суміші молочна та кисломолочна 
рідкі для немовлят від 6 місяців 

ТУ У15.8-21571406.010-2002 

Молоко для дітей ТУ У 15.8-21571406.005-2001 
Кефір дитячий та напої кефірні дитячі ТУ У 15.8-21571406.003-2001 
Вироби сиркові “Сирок для малюків” ТУ У 15.8-21571406.002-2001 
Йогурти для дитячого харчування ТУ У 15.8-21571406-011:2008 
Молоко коров’яче питне подовженого 

терміну зберігання (збагачене білком і 
кальцієм подвійної пастеризації для дитячого 
харчування) 

ТУ У15.5-19492247-020-2004 

Напій кисломолочний “Біолактон” 
(для дитячого харчування) 

ТУ У 30936100.002-2000 

Молоко питне для дитячого 
харчування, для дітей дошкільного та 
шкільного віку 

ТУ У 15.8-23063575-010:2008 

Продукти кисломолочні для дитячого 
харчування 

ТУ У 24361046.004-2001 

Кефір для дитячого харчування ТУ У 15.8-22696568-002-2002 
Сир дитячий ТУ У 15.8-22696568-003-2002 
Масло вершкове “Екстра” для 

дитячого харчування 
ТУ У 15.8-22696568-009:2008 

Сметанка для дитячого харчуванняТУ У 15.8-22696568-005-2002 
Консерви для дитячого харчування з овочів та фруктів 

Консерви. Соки фруктові, овочеві та 
овоче-фруктові для дитячого харчування 

ДСТУ 4008-2001 

Консерви фруктові пюреподібні для 
дитячого харчування 

ДСТУ 4084-2001 
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Консерви овочеві, овоче-фруктові, 
овоче-м’ясні для дитячого харчуванння 

ДСТУ 4085-2001 

Консерви для дитячого харчування 
“Пуп-Сік” 

ТУ У15.8-05527752.002-2001 

Консерви. Соки фруктові, овочеві та 
овоче-фруктові для дитячого харчування 

ТУ У 15.8-05529030-034:2007 

Консерви фруктові, овоче-фруктові 
пюреподібні для дитячого харчування 

ТУ У15.8-05529030-035:2007 

Консерви лікувально-профілактичного 
призначення для харчування дітей з 
порушеним амінокислотним обміном-
фенілкетонурією 

ТУ У 46.41.009-99 

Консерви лікувального та 
профілактичного призначення для харчування 
дітей 

ТУ У 46.41.010-99 

Консерви на основі винограду для 
дитячого харчування 

ТУ У 15.8-00334853-012-2001 

Консерви овочеві, плодові, ягідні, 
овоче-плодові для дитячого харчування 

ТУ У15.8-22430008.012-2002 

Консерви. Фруктові, овоче-фруктові 
нектари та десертні продукти для дитячого 
харчування 

ТУ У15.8-26303655-016-2003 

Консерви овоче-фруктові з 
підвищеним вмістом рослинного білка для 
дитячого харчування 

ТУ У 15.8-26303655-017-2003 

Консерви. Суфле та паштети м’ясо-
рослинні для дитячого харчування 

ТУ У 15.8-26303655-018-2003 

Продукти десертні профілактичного 
призначення для харчування дітей  

ТУ У 15.8-26303655-025-2004 

Консерви лікувально-профілактичного 
призначення для харчування дітей, хворих на 
туберкульоз 

ТУ У 15.8-26303655-026-2004 

Консерви. Коктейлі фруктові та овоче-
фруктові для профілактичного харчування 
вагітних жінок та матерів-годувальниць 

ТУ У 15.8-26303655-027-2004 

Продукти фруктові та овочеві для 
харчування дітей 

ТУ У 15.8-26303655-028-2004 

Консерви для профілактики та 
лікувального харчування дітей із 
залізодефіцитною анемією 

ТУ 10.03.792-89 

Коктейлі для дитячого харчування ТУ 10.03.793-89 
Консерви фруктові та овоче-фруктові 

для профілактичного харчування вагітних 
жінок, матерів-годувальниць та дітей 
раннього віку 

ТУ У 46.72.085-95 

Консерви лікувально-профілактичного 
призначення для харчування дітей із 
захворюванням печінки та жовчних шляхів 

ТУ У 46.72.131-97 

Консерви профілактичного 
призначення для дітей з порушенням функції 
щитоподібної залози 

ТУ У 46.72.147-98 

Консерви профілактичного 
призначення для дітей хворих на цукровий 
діабет 

ТУ У 46.72.149-98 

Настої плодові для дитячого 
харчування 

ТУ У 15.8-22696568-008:2007 

Вода питна дитяча ТУ У 13596193.005-99 
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Вода питна дитяча “Аква Ласка” для 
дитячого харчування 

ТУ У 30080064.003-2000 

Вода питна для дитячого харчування 
”Малятко +” 

ТУ У 15.9-22696568-007:2006 

Фіточаї дитячі із рослинної сировини 
фасовані 

ТУ У 15.8-13596193.006-2002 

Фіточаї для немовлят фасовані ТУ У 15.8-13596193.009-2006 
Продукти харчові для спеціального 

дієтичного споживання. Фіточаї – продукти 
для дитячого харчування 

ТУ У 15.8-13596193-011:2009 

Проект постанови “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 
серпня 1997 р. № 859” підготовлено у зв’язку з розробленням та  впровадженням у 
виробництво нових видів продуктів для дитячого харчування. 

Аналіз стану дитячого харчування в останні роки свідчить про тенденцію його 
погіршення, що обумовлено екологічними й соціально-економічними змінами. 

Для вітчизняних виробників продуктів для дитячого харчування перепоною у їх 
розвитку є звуження традиційних зовнішніх ринків збуту, а також поява жорсткої конкуренції з 
боку імпортних постачальників продуктів для дитячого харчування. 

Більше того, складний фінансовий стан значної частини вітчизняних підприємств 
призвів до спаду виробництва продуктів для дитячого харчування. 

За нинішніх умов в державі не забезпечено ефективних механізмів стимулювання 
виробників продуктів для дитячого харчування. 

На державному рівні виробництво продуктів для дитячого харчування повинно 
розглядатись як соціальна необхідність. А підприємства індустрії дитячого харчування за 
сучасних умов потребують державної підтримки. 

Прийняття  постанови дозволить вітчизняним підприємствам з виробництва продуктів 
для дитячого харчування бути більш конкурентними на внутрішньому ринку продуктів для 
дитячого харчування та більш ефективно використовувати кошти з метою модернізації 
виробництва.  

У разі прийняття  цього регуляторного акта до Переліку спеціальних продуктів 
дитячого харчування власного виробництва будуть внесені продукти дитячого харчування, 
документація на які була розроблена за останні два роки або раніше, але вони до нині не 
виготовлялися на вітчизняних підприємствах. Прийняття постанови дасть можливість 
здійснити нарощування вітчизняного виробництва продовольчих товарів дитячого 
асортименту, забезпечення дітей  повноцінними, високоякісними  продуктами для дитячого 
харчування відповідно до їх фізіологічних потреб, оскільки до переліку ввійшли продукти 
дитячого харчування, розроблені за новими технологіями та технічними умовами. Збільшення 
обсягів виробництва матиме тенденцію до зниження цін на харчові  продукти для дітей, що 
дозволить наситити ринок України високоякісними конкурентоспроможними продуктами 
дитячого харчування вітчизняного виробництва. 

Впровадження та виконання вимог регуляторного акта дасть змогу підприємствам-
виробникам дитячого харчування відносити до продукції власного виробництва спеціальні 
продукти для дитячого харчування, на які поширюється дія  пункту 7.13.1. статті 7 Закону 
України ”Про оподаткування прибутку підприємств”, згідно з яким прибуток від реалізації цих 
продуктів на митній території України звільняється від оподаткування у разі спрямування його 
на збільшення  обсягів виробництва та зменшення роздрібних цін на ці продукти. 

http://www.minagro.gov.ua  
 

Ø 02.02.2009  ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення до проекту постанови 
Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Положення про порядок 
видачі посвідчень тракториста-машиніста” 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів 
України “Про внесення змін до Положення про порядок видачі посвідчень тракториста-
машиніста” Міністерство аграрної політики України оголошує про його публікацію.   

http://www.minagro.gov.ua
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Зазначений проект розроблено Міністерством аграрної політики України на виконання 
Закону України “Про дорожній рух” та Закону України “Про систему інженерно-технічного 
забезпечення агропромислового комплексу України”. 

Основною метою прийняття зазначеного проекту постанови є встановлення єдиного 
порядку складання теоретичного і практичного іспитів для отримання права на керування 
тракторами, самохідними шасі, самохідними сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними 
і меліоративними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами.  

Проект зазначеної постанови та відповідний аналіз його регуляторного впливу на 
господарську діяльність оприлюднені на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики 
України. 

Зауваження та пропозиції стосовно змісту проекту постанови та аналізу його 
регуляторного впливу просимо надавати у письмовій та електронній формі протягом місяця з 
дня публікації даного оголошення за адресою: Міністерство аграрної політики України, вул. 
Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, е-mail: rev@minapk.kiev.ua 

Метою прийняття зазначеного проекту постанови є встановлення єдиного порядку 
складання теоретичного і практичного іспитів для отримання права на керування тракторами, 
самохідними шасі, самохідними сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і 
меліоративними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами. Чітке 
врегулювання чинним законодавством прав та обов’язків суб’єктів, на яких поширюється цей 
акт, дає змогу забезпечити досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого 
проекту постанови Кабінету Міністрів України. 

http://www.minagro.gov.ua  
 

Ø 02.02.2009 Повідомлення про оприлюднення проекту постанови 
Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до переліку видів діяльності, 
на які поширюються норми  статті 8-1 Закону України "Про податок на додану 
вартість" 

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів 
України "Про внесення змін до переліку видів діяльності, на які поширюються норми  статті 8-
1 Закону України "Про податок на додану вартість" та аналізу регуляторного впливу 
зазначеного проекту Міністерство аграрної політики України оголошує про його публікацію. 

Основною метою підготовки проекту постанови є врегулювання проблемних питань 
щодо пільгового оподаткування підприємств, які займаються змішаним сільським 
господарством і вирощуванням міцелю та грибів, збиранням лісових грибів. 

Повний пакет документів до проекту розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб - 
сайті Міністерства аграрної політики України: www.minagro.gov.ua 

Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у 
письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього 
оголошення за наступними адресами: Міністерство аграрної політики України, вул. Хрещатик, 
24, м. Київ, 01001, е-mаіl: kirsenko@minapk.gov.ua та Державний комітет України з питань 
регуляторної політики та підприємництва, вул. Арсенальна, 9/11,   м. Київ, 01011, е-mаіl: 
mail@dkrp.gov.ua 

При практичній реалізації постанови Кабінету Міністрів України  від 21.01.2009 № 23 
"Про затвердження переліку видів діяльності, на які поширюються норми статті 8-1 Закону 
України "Про податок на додану вартість" (далі – постанова № 23) було виявлено ряд 
проблемних питань.  

По-перше, в Україні зареєстровані такі сільськогосподарські підприємства, вид 
діяльності яких відповідно до Класифікації видів економічної діяльності, прийнятого наказом 
Держспоживстандарту України від 26.12.2005 № 375, відноситься до коду 01.30.0, тобто 
"змішане сільське господарство". 

При цьому в зв'язку з тим, що в переліку видів діяльності, на які поширюються норми 
статті 8-1 Закону України "Про податок на додану вартість" (далі - Перелік), що затверджений 
постановою № 23, відсутній такий вид діяльності як "змішане сільське господарство" та 
відповідний код, органи державної податкової служби  відмовляються реєструвати такі 

mailto:rev@minapk.kiev.ua
http://www.minagro.gov.ua
http://www.minagro.gov.ua
mailto:kirsenko@minapk.gov.ua
mailto:mail@dkrp.gov.ua
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сільгосппідприємства суб'єктами спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері 
сільського і лісового господарства та рибальства. 

Проте, такі сільгосппідприємства займаються вирощуванням як рослинницької так і 
тваринницької продукції. 

По-друге, на стадії опрацювання проекту постанови "Про затвердження переліку видів 
діяльності, на які поширюються норми статті 8-1 Закону України "Про податок на додану 
вартість" Міністерство аграрної політики пропонувало таку редакцію Переліку, який включав 
такий вид діяльності як "вирощування міцелю та грибів, збирання лісових грибів".  

За наполяганням Міністерства фінансів України, зазначений вид діяльності був 
виключений з Переліку.  

Наслідком цього стало те, що сільськогосподарські підприємства, які займаються на 
території України таким видом діяльності як змішане сільське господарство і вирощування 
міцелю та грибів, збирання лісових грибів,  не взмозі зареєструватись як суб'єкти спеціального 
режиму оподаткування діяльності у сфері сільського і лісового господарства та рибальства. 

Метою прийняття проекту постанови є врегулювання проблемних питань щодо 
пільгового оподаткування підприємств, які займаються змішаним сільським господарством і 
вирощуванням міцелю та грибів, збиранням лісових грибів. 

Очікується внесення зазначених змін до переліку видів діяльності, на які поширюються 
норми статті 8¹ Закону України "Про податок на додану вартість", затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 21.01.2009 № 23. 

http://www.minagro.gov.ua  
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 3. ПОДІЇ, ФАКТИ 
 

Ø 24.02.2009 Верховна рада України 
прийняла Розпорядження «Про забезпечення проведення 11 березня 
2009 року парламентських слухань нп тему: «Сучасний стан та 
перспективи розвитку сільського господарства і харчової 
промисловості України» 
На виконання розпорядження ВР створено робочу групу  з підготовки 

та проведення парламентських слухань під головуванням Присяжнюка М.В. – Голови Комітету 
ВР з питань аграрної політики та земельних відносин та Мельника Юрія Федоровича – 
Міністра аграрної політики  України( за згодою) . До складу робочої групи призначено ряд 
провідних фахівців агросектору України, зокрема директора Інституту розвитку аграрних 
ринків ( ІРАР) – Андрієвького В.Є.  

 
Ø 11.02.2009  Ю.Мельник: Питома вага с/г 

кооперацій у виробництві аграрної продукції за 2008 р. склала 54% 
від всього виробництва.  
Питома вага с/г кооперацій у виробництві аграрної продукції за 

минулий рік склала 54% від всього виробництва. Про це заявив міністр аграрної політики Юрій 
Мельник в ході засідання Кабміну, передає кореспондент РБК-Україна. 

Він зазначив, що в окремих галузях с/г малі кооперації практично на 
100% виробляють аграрну продукцію. Зокрема, в минулому році 98% картоплі було вирощено в 
с/г коопераціях, 88% овочів, 21% зерна, 14% цукрового буряку, понад 50% м"яса, 72% молока. 
"Тобто, невеликі за розмірами, особисті селянські господарства і невеличкі фермерства сумарно 
виробляють великі обсяги с/г продукції, значна частина яких реалізується населенню на 
стихійних ринках, посередникам або взагалі не стає товаром. Відсутність належної системи 
надання послуг, в т.ч. і в частині збуту с/г продукції не дає можливості селянам отримати 
реальну ринкову ціну за свою продукцію. Такий підхід необхідно негайно змінювати", - сказав 
він. 
РБК-Україна 
 

Ø 11.02.2009 Ю.Тимошенко: Сьогодні буде 
прийнята постанова про схвалення держцільової програми по 
підтримці і розвитку с/г обслуговуючих кооперативів. 
Прем"єр-міністр України Юлія Тимошенко повідомила на засіданні 

Кабміну, що сьогодні буде прийнята постанова про схвалення державної цільової програми по 
підтримці і розвитку с/г обслуговуючих кооперативів, передає кореспондент РБК-Україна. 

"Ми маємо прийняти сьогодні постанову Кабміну про схвалення 
концепції державної цільової програми підтримки і розвитку с/г обслуговуючих кооперативів, 
які по суті будуть складатися з самих селян. Ця концепція у досить скорочені терміни буде 
доопрацьована і буде забезпечене фінансування зі Стабілізаційного фонду України. Ми також 
розглянемо розпорядження, яке визначить план, який ми маємо зробити невідкладно щодо 
підтримки с/г", - сказала вона. 

Ю.Тимошенко також зазначила, що проект закону про внесення змін до 
деяких законів України щодо с/г обслуговуючих кооперативів буде доопрацьований у ВР до 
кінця цього тижня, а на наступному тижні прем"єр пообіцяла, що особисто звернеться до 
спікера ВР Володимира Литвина, щоб цей проект закону був розглянутий і прийнятий у 
парламенті. 

Прем"єр-міністр також зазначила, що Кабінет міністрів прийме 
сьогодні невідкладні заходи з розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперацій та 
доступ особистих селянських господарств на оптові та роздрібні ринки України. "Хочу ще раз 
підкреслити, що ми багато тижнів працювали над цим на рівні Міністерства аграрної політики, 
на рівні профільних аграрних асоціацій. Ми працювали над тим, щоб сьогодні можна було 
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розглянути базовий фундаментальний проект закону України про внесення змін до деяких 
законів України щодо діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів", - сказала 
прем"єр.  

За словами Ю.Тимошенко, за 17 років держава не створила умов для 
дрібних аграрних підприємств для сприяння і виходу на оптові та роздрібні ринки з 
обробленою продукцією (охолодженим молоком, повністю переробленою м"ясною 
продукцією). 

Ю.Тимошенко також наголосила, що необхідно припинити тиск з боку 
монополістів на ринку аграрної продукції на малі сільськогосподарські кооперації. На думку 
прем"єра, сприяння розвитку малих сільськогосподарських кооперацій сприятиме збільшенню 
конкуренції на оптових та роздрібних ринках аграрної продукції, а також дозволить знизити 
ціни. 

РБК-Україна 
 

Ø 11.02.2009 Мінекономіки склало список 
країн, з якими Україна готова почати переговори про створення 
зони вільної торгівлі, - "Комерсант-Україна".  
Міністерство економіки склало список країн, з якими Україна готова 

почати переговори про створення зони вільної торгівлі, пише "Комерсант-Україна". Крім 
Євросоюзу, до цього списку увійдуть ще 12 країн Європи, Азії і Північної Америки. Експерти 
стурбовані тим, що в Кабміні несистемно підходять до питання створення зон вільної торгівлі - 
більшість країн самі добиваються пільг від Києва.  

Міністерство економіки готує проекти угод про вільну торгівлю і 
відповідні консультації з Сінгапуром, Сербією і Туреччиною, а також веде підготовчу роботу по 
початку переговорного процесу з іншими країнами і об'єднаннями, зокрема Європейською 
асоціацією вільної торгівлі (ЕАСТ; включає Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію і Швейцарію), 
Канадою, Мексикою і Сирією, заявив вчора міністр економіки Богдан Данилишин. "Мета 
укладення угод про вільну торгівлю - диверсифікація і нарощування об'ємів експорту 
української продукції", - процитувала прес-служба слова міністра. Зараз Україна має режим 
вільної торгівлі з країнами СНД і Македонією, веде переговори з Євросоюзом. 

РБК-Україна 
 

Ø 28.02.2009  Долгосрочная перспектива Украины зависит от 
построения партнерских и стратегических отношений с Россией. 
C таким заявлением выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель. 

 Она считает, что благодаря своему географическому положению Украина просто 
вынуждена находиться между ЕС и Россией во всех смыслах этой формулировки. "В конце 
концов, Украина в долгосрочной перспективе во многом зависит от того, как нам удастся 
построить наши партнерские и стратегические отношения с Россией. Это полностью на пользу 
Украины", - отметила канцлер. 

 Коснувшись вопроса украино-российских отношений, она отметила и 
внутриполитический кризис в Украине. Канцлер подчеркнула, что политическая ситуация в 
Украине тяжелая, а руководству даже сложно принимать какие-то решения 

 "Конечно, нам хотелось бы посодействовать Украине стать более политически 
управляемой", - сказала она, добавив, что Украина однозначно находится в сфере интересов 
Германии, а в ЕС входит в группу стран Восточного партнерства. 

 Канцлер Германии добавила, что на 7 мая намечен специальный саммит ЕС по 
вопросам восточной политики. Среди прочего там будет рассматриваться и вопрос отношений с 
Украиной и предоставление ей помощи для преодоления экономического кризиса. В рамках 
программы "Восточное партнерство" шести бывшим советским республикам до 2013 года будет 
выделено 350 миллионов евро в виде дополнительной финансовой помощи. 
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Напомним, что ранее комиссар ЕС по внешней политике Бенита Ферреро-Вальднер 
заявила, что Украина потеряла много времени на пути реформ, но Евросоюз все же предложит 
ей новые амбициозные планы. 

 Дни  
 

Ø 28.02.2009 Кабмин внес изменения в 
Порядок проведения государственной форвардной закупки зерна и 
Порядок предоставления бюджетной ссуды с применением режима 
государственной залоговой закупки зерна. 
Немного изменен перечень документов, которые подаются 

товаропроизводителем в Аграрный фонд вместе с заявкой на участие в форвардной закупке. 
Так, к заявке не нужно добавлять справку о том, что товаропроизводитель не находится в 
процессе санации, банкротства или ликвидация и договор страхования имущества 
производителя или двойного складского свидетельства на зерно. Дополнительно 
производителю нужно будет подавать выписку из ЕГРПОУ, справку о посевной площади 
объектов государственного ценового регулирования, выданную управлением 
агропромышленного развития соответствующей райгосадминистрации и копию Устава 
юридического лица. 

 Форвардная закупка предусматривают приобретение зерна у 
сельхозпроизводителей в установленный маркетинговый период по фиксированной цене и на 
условиях авансового платежа в размере 50 процентов его полной стоимости на момент 
заключения форвардного биржевого контракта. Контракт на закупку оформляется в 5 
экземплярах. После заключения контракта товаропроизводитель подает в Аграрный фонд 
нотариально засвидетельствованный договор залога будущего урожая между продавцом и 
покупателем или нотариально засвидетельствованный договор залога зерна, которое находится 
в собственности товаропроизводителя, или двойное складское свидетельство, на зерно, которое 
является предметом залога. 

Лига Закон 
 

Ø 27.02.2009 В Украине, по оперативным данным на 25 
февраля, яровыми культурами засеяно 32 тыс. га площадей. 

 Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр 
аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК. 

 Он отметил, что 93-94% посевов озимых культур находится в хорошем и 
удовлетворительном состоянии и только 6% - слабые и изреженные посевы. 

 При этом, по словам министра, пересеву на сегодня подлежит около 1 тыс. га посевов 
озимых. Это, в основном, озимый рапс, который был посеян позже оптимальных сроков. 

 Напомним, под урожай 2009 года засеяно 8 млн. 109 тыс. га озимых зерновых, что 
составляет 108% к 2008 году. 

 МинАП прогнозирует в текущем году урожай зерновых в Украине в объеме 45 млн. 
тонн. 
                                        УНИАН 

  
Ø 27.02.2009 Аграрный фонд Украины заключил с зернотрейдерами 

контракты на продажу 550 тыс. тонн зерна на 625 млн. грн.  
 Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр 
аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК. 
 Зернотрейдеры могут оплатить это зерно своими деньгами, либо подать документы в 
Государственную налоговую администрацию, и эти средства будут зачислены как возвращение 
НДС экспортерам зерна и перечислены в АФ. 
 По информации Ю.МЕЛЬНИКА, сегодня Аграрный фонд выставил на продажу еще 211 тыс. 
тонн зерна, и завтра планирует выставить на реализацию не менее 200 тыс. тонн зерна. 
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Напомним, сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что достигнута 
договоренность о взаимодействии правительства, зернотрейдеров и налоговой службы. 
 «На сегодня возмещать НДС зернотрейдерам, в том числе тот НДС, по которому еще не 
наступил срок, необходимо в сумме 2,4 млрд. грн. И эти 2,4 млрд. грн. мы готовы по 
договоренности на добровольной основе с зернотрейдерами отдать зернотрейдерам, если они 
эти деньги спланируют на закупку зерна в Аграрном фонде и в последствии обеспечат экспорт. 
А Аграрный фонд эти деньги дополнительно передаст аграриям, и сможет заключить как 
соглашение о закупке зерна прошлых урожаев, так и форвардные соглашения», - сказала 
Ю.ТИМОШЕНКО. 
 УНИАН 
 

Ø 26.02.2009 Премьер-министр Украины 
Юлия Тимошенко обещает зернотрейдерам досрочно вернуть НДС. 
Об этом, как передает корреспондент «Главреда», она заявила, 
открывая совещание по вопросам подготовки к весенне-полевым 
работам. 
 «На сегодняшний день мы будем возмещать НДС, в том числе и то 

НДС, по которому еще не наступил срок»,- сказала премьер. 
 Она подчеркнула, что для выплаты НДС зернотрейдерам сегодня 

необходимо 2,4 млрд грн. «И эти 2,4 млрд грн мы готовы по договоренности на добровольных 
основах с зернотрейдерами отдать зернотрейдерам при условии, если они эти деньги 
запланируют на закупку зерна в Аграрном фонде и дальше обеспечат экспорт. А Аграрный 
фонд эти деньги дополнительно передаст аграриям и сможет заключить соглашения как на 
закупку зерна прошлого урожая, так и форвардные соглашения для того, чтобы имел 
возможность Аграрный фонд закупить урожай будущий. И это значит, что мы дадим оборотные 
деньги в аграрный сектор. Это непростая процедура, она, собственно говоря, вызвана 
исключительно кризисом», - сказала Тимошенко. 

 Кроме того, она сообщила, что сегодня мировой рынок зерна начал 
свой рост, что говорит о том, что Украина сможет продать свое зерно на мировом рынке дороже. 
Также премьер отметила, что зерно зернотрейдерам будет продаваться в этом году 
исключительно по рыночным ценам, а аграриям будет доплачено за зерно, которое они 
передавали в аграрный фонд под 60% стоимости.  

 Тимошенко заявила, что сегодня для аграриев необходимо три ресурса 
- деньги, дизельное топливо по оптимальной цене и минеральные удобрения по оптимальной 
цене, - и задание правительства сделать так, чтобы эти ресурсы попали к аграриям вовремя.  

 Главред 
 

Ø 25.02.2009 Правительство предлагает предоставить налоговые 
каникулы сроком на 10 лет для производителей альтернативных 
видов топлива. 

Об этом премьер-министр Юлия Тимошенко заявила сегодня, открывая заседание 
правительства, передает корреспондент РБК-Украина. По ее словам, соответствующее 
предложение предусмотрено в законопроекте, который будет рассмотрен сегодня на заседании 
правительства. Ю.Тимошенко подчеркнула, что принятием закона о стимулировании 
производства альтернативных видов топлива правительство планирует увеличить их долю в 
энергобалансе Украины с нынешних 0,83% до 25%. 

 Ю.Тимошенко отметила, что в развитых странах на альтернативные виды топлива 
приходится 15-25% в энергобалансе. По словам премьера, в случае одобрения данного 
законопроекта правительство на следующей неделе планирует внести его на рассмотрение ВР. 

РБК-Украина  
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4. ДІЯЛЬНІСТЬ ІРАР 
У лютому 2009 року фахівці Інституту розвитку аграрних ринків     
підготували матеріали для наступних друкованих видань: 

Ø до книги «Актуальні проблеми аграрної реформи в Україні в умовах 
системної кризи світової економіки» (за редакцією народного депутата, 
доктора економічних наук І.Г.Кириленко) розділ 3.6. «Удосконалення 
системи оподаткування агропромислового комплексу, а також матеріал 
щодо галузі тваринництва»; 

Ø «Словник-довідник з дорадництва» ( підготовлено та передано до друку 
разом із Кафедрою аграрного консалтингу Національного університету 
біоресурсів та природокористування); 

Ø дослідження «ЗЕМЕЛЬНЕ ПИТАННЯ” У ПРОГРАМАХ 
ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ПАРТІЙ БА БЛОКІВ» (підготовлено та передано для 
публікації у журнал «Національна безпека і оборона»); 

Ø тези доповіді (для друку) на 11 Всеукраїнський конгрес економістів-
аграрників. Тема: «Ринок земель сільськогосподарського  призначення: 
виклики світової продовольчої та фінансової криз»; 

Ø брошура «Аграрний ринок України в умовах СОТ» ( підготовлена спільно з 
Донецькою обласною сільськогосподарською дорадчою службою); 

Ø тези доповіді «Агро продовольче виробництво в умовах СОТ: оцінки цінової 
конкурентоспроможності та засобів захисту виробників» (опубліковані у 
збірнику «Проблеми забезпечення дохідності агропромислового 
виробництва в Україні в постіндустріальний період». Матеріали Х річних 
зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників 10-11 квітня 
2008 р., м.Київ; 

Ø   
надали наступні інтерв’ю та консультаціїї: 

Ø консультації з аграрних питань для консультанта  Millennium Challenge 
Corporation Giuseppe Nardelli на прохання Асоціації агенцій регіонального 
розвитку; 

Ø консультації для Мінагрополітики щодо Державної цільової програми 
розвитку оптових ринків сільськогосопдарської продукції; 

Ø консультації для Мінагрополітики щодо Державної цільової програми 
розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; 

Ø консультації для Центру імені Разумкова в частині аграрної політики, а також 
підготовки круглого столу з земельних питань «Стан і стратегія сучасної 
земельної політики в Україні»; 

Ø консультації для Інституту агроекології УАН щодо створення агроекологічної 
дорадчої служби; 

Ø консультації для Мінагрополітики з питань законпроекту «Про Державний 
земельний (іпотечний) банк »; 

 
брали участь у наступних заходах:  

Ø засідання, яке проводив перший заступник Міністра аграрної політики України 
Ю.Лузан. Тема обговорення–проект закону «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо державної підтримки сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів”; 

Ø круглий стіл –  «Економічні відносини між Україною і Туреччиною у період 
світової фінансової кризи», який проводив Європейський університет спільно з 
Міжнародною громадською організацією - Платформа «Діалог-Євразія». Метою 
круглого столу було обговорення стану і подальших перспектив українсько-
турецьких економічних  відносин в період світової фінансової кризи; 
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Ø публічні дебати "Ринок сільськогосподарських земель потрібний Україні вже 
сьогодні" у якості експерта на запрошення "Фонду ефективного управління"; 

Ø ХІ річні збори Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників;    
та у розробці наступних документів: 

Ø порівняльна таблиця до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо державної підтримки сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів» (підготовлено на прохання профільного Комітету ВР 
України); 

Ø пропозиції до проекту Резолюції рішення Ради Національної Безпеки і Оборони 
України «Про прискорення  аграрної реформи та державну зернову експорту 
стратегію України»; 

Ø пояснювальна записка (та аналізу регуляторного впливу положень проекту 
постанови) щодо обґрунтування проекту постанови КМ України «Про внесення 
змін до постанови КМУ від 8 серпня 1997 року №859», яким пропонується 
уточнити перелік спеціальних продуктів дитячого харчування, прибуток 
підприємств від продажу яких згідно Закону України «Про оподаткування 
прибутку підприємств» звільняється від оподаткування (участь у підготовці разом 
із національною асоціацією  «Укрконсервмолоко»). Враховано зауваження 
Міністерства фінансів України; 

Ø законопроект «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» Законопроект 
підготовлено разом із зовнішнім експертом до другого читання; 

Ø законопроект про внесення змін до закону України «Про сільськогосподарську 
кооперацію» (у складі робочої групи Мінагрополітики та Комітету ВРУ з питань 
аграрної політики та земельних відносин); 

Ø концепція державної цільової програми розвитку сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів (участь у підготовці). Концепція схвалена КМУ; 

Ø пропозиції  для Секретаріату Президента України з питань прискорення аграрної 
реформи та державної зернової експортної стратегії України. 
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5. КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА 

 
Експерт ІРАР,  кандидат економічних наук Сеперович Н.В. пропонує вашій увазі 

коментар  на тему:  

Чого слід очікувати селянам від Державного бюджету України на 
2009 рік? 

 
Державний бюджет на 2009 рік для селян є не втішним. Зазнали змін багато статей 

витрат переважно в бік зниження обсягів фінансування (таблиця 1). Порівняно з попереднім 
роком заплановані бюджетні витрати на цілі АПК скоротилися майже вдвічі – від 12,1 до 6,37 
млрд. грн. (Джерело: додаток №3 до Закону України №835 «Про Державний бюджет України 
на 2009 рік»).  

Суттєве зниження видатків з Державного бюджету для аграрного сектору обмежить 
можливості для фінансування вже прийнятих програм підтримки сільськогосподарських 
товаровиробників, а тим більш, не зможуть фінансуватися нові програми, особливо по 
тваринництву. Так, тільки для галузі тваринництва, за розрахунками розробників проекту 
програми розвитку галузі тваринництва до 2015 року, щорічно необхідно передбачати не 
менше 10 млрд. гривень за умови, якщо з повною відповідальністю, послідовно та комплексно 
проводити реформування цієї галузі з урахуванням вимог СОТ, та змінивши акценти державної 
підтримки в бік фінансування структурних програм, а також програм, спрямованих на 
підтримку інфраструктури ринку, якості та безпечності тваринницької продукції.  

Аналіз Держбюджету на 2009 рік свідчить, що видатки в меншій мірі спрямовані на 
підтримку безпосередньо товаровиробників, а в більшій мірі на фінансування управлінських 
структур, фінансування навчальних та наукових установ. Такий підхід обумовлений тим, щоб 
захистити, а відповідно, не знижувати фінансування таких інституцій та установ. 

Одним із найбільших скорочень (на 82,6 відсотки) передбачено на стимулювання 
виробництва продукції тваринництва і рослинництва. Загальна сума на такі заходи складає 500 
млн. грн., що майже у 6,0 разів менше до рівня попереднього року. З огляду на це, необхідно 
зважено підійти до розподілу передбачених бюджетом коштів між окремими підгалузями 
тваринництва, переглянувши головні пріоритети. На наш погляд, ці кошти доцільно 
насамперед направити на підтримку нарощування поголів’я великої рогатої худоби та свиней 
через конкретні пілотні проекти. Також більше опіки та фінансової підтримки потребують 
фермери та особисті селянські господарства, які виробляють дві третини тваринницької 
продукції, але не мають доступу до кредитних ресурсів і обмежені в участі державних програм.  

На часі постало завдання з підвищення ефективності виробництва і якості продукції у 
дрібнотоварних та кооперативних формуваннях, яке можна вирішувати за рахунок надання 
бюджетної підтримки особистим селянським господарствам, які трансформуються у 
фермерські або інші юридичні форми господарювання та дотримуються встановлених вимог 
стосовно чисельності поголів’я.  

Важливим напрямком бюджетних виплат є розбудова інфраструктури ринку 
тваринницької продукції, у тому числі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, 
оптових ринків та стаціонарних аукціонів живої худоби і птиці. Фінансування таких заходів 
підтримки можливе водночас з реалізацією пілотних проектів підтримки особистих селянських 
господарств з метою забезпечення їх молодняком худоби та птиці, кормами та кредитними 
ресурсами. 

Слід зазначити, що у 2009 році на здійснення фінансової підтримки підприємств 
агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів передбачено в 4,5 разів 
менше коштів порівняно з попереднім роком. Це негативно позначиться на фінансовому стані 
сільськогосподарських підприємств, які не зможуть залучити дорогі банківські кредити в 
необхідному обсязі. Як наслідок, не відбуватиметься збільшення обсягів кредитування 
аграрного сектору, що позначиться на технологічному та технічному рівню розвитку сільського 
господарства. Наразі стає проблемою для селян провести весняну посівну компанію в умовах 
обмеженості доступу до кредитних ресурсів банківського сектору. 
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Також негативних наслідків для галузі слід очікувати від скорочення на 46,3 відсотків 
компенсації Пенсійному фонду втрат від застосування платниками фіксованого 
сільськогосподарського податку спеціальної ставки по сплаті збору на обов'язкове пенсійне 
страхування. З огляду на такі рішення на місцевому рівні виникатимуть труднощі з виплатою 
пенсій селянам через не наповнення Пенсійного фонду за рахунок компенсації з бюджету.  

У 2009 році порівняно з попереднім роком у 10 разів скорочена державна підтримка 
сільськогосподарської дорадчої служби і складе 1,05 млн. гривень. Таке різке зниження 
фінансування дорадництва заморозить всі ті великі зусилля, які необхідні були для того, щоб 
створити  та розпочати діяльність дорадчих служб, підготувати сертифікованих спеціалістів з 
надавання кваліфікованих послуг селянам з фінансових, юридичних  та технологічних питань, 
підготувати методичні посібники для селян.  

На наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської 
продукції у поточному році виділено лише 6,9 млн. грн., що складає 17,2 відсотки до рівня 
попереднього року. Це ускладнить процес адаптації вітчизняних стандартів до європейських, а 
також уповільнить розробку технічних регламентів на сільськогосподарську продукцію та 
продукти харчування.  

На третину скорочена фінансова підтримка фермерських господарств та селекція в 
рослинництві, більш ніж у 4 рази скорочені видатки на селекцію в тваринництві та птахівництві 
на підприємствах агропромислового комплексу. У 10 разів скорочено фінансування заходів з 
агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення та заходів по боротьбі з 
шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин. У 5 разів скорочено фінансування 
заходів з охорони і захисту, раціонального використання лісів, наданих в постійне 
користування агропромисловим підприємствам. 

Зовсім не передбачено фінансування на підтримку агропромислових підприємств, що 
знаходяться в особливо складних кліматичних умовах (у 2008 році було 35 млн. грн.). На 
часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного 
виробництва також не передбачено коштів (у 2008 році було 100 млн. грн.). Не передбачено 
підтримки на оздоровлення та відпочинок дітей працівників агропромислового комплексу (у 
2008 році на такі цілі було виділено 10,6 млн. грн.). 

На які ж заходи державна підтримка має позитивну динаміку? Так, збільшилася 
державна підтримка розвитку хмелярства на 22,3 відсотки і складає 50,4 млн. гривень. Також 
збільшились видатки на підготовку кадрів для агропромислового комплексу вищими 
навчальними закладами, а також є незначне підвищення видатків на організацію і регулювання 
діяльності установ в системі ветеринарної медицини. Звичайно, мова не йде, про те, що такі 
статті не є важливими, навпаки, вони потребують збільшення видатків.     

Окремо слід зазначити, що у додатку №4 до Закону України №835 «Про Державний 
бюджет України на 2009 рік» передбачено з Державного бюджету кредитування Аграрного 
фонду на формування державного продовольчого резерву, здійснення державних форвардних і 
заставних закупівель, товарних та фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку 
в обсязі 2,14 млрд. грн. Однак, це може бути тільки за умови повернення в обсязі 2,2 млрд. грн., 
які надавалися у попередньому році. Це означає, що Аграрному фонду для того, щоб повернути  
кредит попереднього року (2,2 млрд. грн.) необхідно буде реалізувати продукцію (об’єкти 
державного цінового регулювання) не пізніше літа поточного року. Таке державне регулювання 
та фінансове забезпечення, з одного боку, негативно позначиться на реалізації продукції 
підприємствами, які утримували її з метою продати як можна вигідніше, а, з іншого боку, 
держава в особі Аграрного фонду не зможе своєчасно здійснювати закупівлю зерна нового 
врожаю за вигідними цінами, що також впливатиме на пониження цін для 
сільськогосподарських товаровиробників.  

Підсумовуючи слід зазначити, що скорочення витрат у Державному  бюджеті на 2009 
рік на розвиток АПК може призвести до зниження виробництва продукції рослинництва на 15-
20 відсотків, а тваринницької продукції - на третину. Крім того, практично призупиняться 
програми по розвитку інфраструктури ринків, не розпочнуться структурні програми. У такій 
ситуації в найбільш скрутному становищі перебуватиме галузь тваринництва, про яку ми так 
багато і довгий час опікуємося, але, на жаль, ніяк не можемо комплексно та послідовно 
розпочати її реформування.  
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Таблиця 1. Розподіл видатків Державного бюджету України на Міністерство аграрної 
політики України, 2009 рік  

 
№ коду Найменування згідно з 

програмною класифікацією 
видатків та кредитування 
державного бюджету  

 
2008 рік 

 
2009 рік 

2009 р. у 
відсотках до 
2008 р. 

2800000 Міністерство аграрної   політики 
України 

12 161 685,6 6 365 170,2 52,3 

 у т.ч. загальний фонд 9 087 192,8 4 308 566,9 47,4 

                        з них: 

2801010 Загальне керівництво та 
управління у сфері      
агропромислового комплексу   

183 819,2 33 868,9 18,4 

2801060 Наукові розробки у сфері 
стандартизації та сертифікації 
сільськогосподарської продукції 

40 454,0 6 948,6 17,2 

2801070 Оздоровлення та відпочинок 
дітей працівників 
агропромислового комплексу 

10 565,8 0 0 

2801080 Підготовка кадрів для 
агропромислового комплексу 
вищими навчальними закладами 
І і ІІ рівнів акредитації 

484 678,8 542111,2 111,8 

2801100 Підготовка кадрів для 
агропромислового комплексу 
вищими навчальними закладами 
ІІІ і ІV рівнів акредитації 

489 671,2 577483,4 117,9 

2801180 Агрохімічна паспортизація 
земель сільськогосподарського 
призначення 

7 900,0 790,0 10,0 

2801190 Селекція в тваринництві та 
птахівництві на підприємствах 
агропромислового комплексу 

125 000,0 30 000,0 24,0 

2801200 Заходи по боротьбі з шкідниками 
та хворобами 
сільськогосподарських рослин 

5 000,0 500,0 10,0 

2801210 Бюджетна тваринницька дотація 
та державна підтримка 
виробництва продукції 
рослинництва 

2 871 771,9| 500 000,0 17,4 

2801220 Селекція в рослинництві 90 000,0| 30 000,0 33,3 

2801230 Фінансова підтримка 
фермерських господарств 

60 000,0 20 000,0 33,3 

2801240 Здійснення фінансової підтримки 
підприємств агропромислового 
комплексу через механізм 
здешевлення кредитів 

1 350 000,0| 300 000,0 22,2 

2801260 Заходи з охорони і  захисту, 
раціонального  використання 
лісів, наданих в постійне      
користування агропромисловим 
підприємствам   

87 000,0| 17 000,0 19,5 

2801270 Державна підтримка 
сільськогосподарської дорадчої 
служби 

10 500,0 1050,0 10,0 
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2801280 Фінансова підтримка     
агропромислових підприємств, 
що         знаходяться в особливо  
складних кліматичних    умовах 

35 000,0 0 0 

2801300 Реформування та розвиток 
комунального господарства у 
сільській місцевості 

40 900,0 40 900,0 100,0 

2801310 Організація і регулювання 
діяльності установ в системі 
агропромислового комплексу 

242 704,8 235 537,2 97,0 

2801340 Запобігання розповсюдженню 
збудників інфекційних хвороб 
тварин 

35 000,0 1500,0 4,3 

2801430 Часткова компенсація вартості 
складної сільськогосподарської 
техніки вітчизняного 
виробництва 

100 000,0 0 0 

2801510 Державна підтримка розвитку 
хмелярства 

41 200,0 50 400 122,3 

2801540 Компенсація Пенсійному фонду 
втрат від застосування 
платниками фіксованого 
сільськогосподарського податку 
спеціальної ставки по сплаті 
збору на обов'язкове пенсійне 
страхування 

1 167 126,1| 626 223,5 53,7 

2801570 Забезпечення діяльності 
Аграрного фонду 

18 956,7 12 208,4 64,4 

2801580 Здешевлення вартості страхових 
премій (внесків) фактично 
сплачених суб’єктам аграрного 
ринку 

200 000,0 0 0 

2802020| Протиепізоотичні заходи та 
участь у Міжнародному 
епізоотичному бюро 

173 613,5| 111 747,6 64,4 

2802030 Організація і регулювання 
діяльності установ в системі 
ветеринарної медицини 

500 022,5 520 790,4 104,2 

                                                                                                                              тис. грн. 
Джерело: додаток №3 до Закону України №835 «Про Державний бюджет України на 

2009 рік» 
 
 
 
 


