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Порядок денний засідання:
1.
2.
3.
4.

Звіт Про результати роботи Громадської ради за 2012 рік.
Державна бюджетна підтримка аграрного виробництва у 2013 році.
Затвердження плану роботи Громадської ради на 2013 рік.
Різне.

Відкрив засідання Голова Громадської ради Козаченко Л.П, який запропонував
затвердити порядок денний.
Голосували: «за» - 51, «проти» - 0, «утримались» - 0.
Вирішили: затвердити запропонований Головою Громадської ради порядок
денний.
Козаченко Л.П. повідомив також про кількість зареєстрованих для участі в
засіданні. На підставі реєстраційних списків для участі в засіданні зареєстровано 51
член Громадської ради.
Перше питання Порядку денного.
Козаченко Л.П.
Запропонував взяти до відома Звіт про результати роботи Громадської ради за
2012 рік.
Звіт Громадської ради 2012р.
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Голосували: «за» - 51, «проти» - 0, «утримались» - 0.
Вирішили: взяти до відома Звіт про результати роботи Громадської ради за 2012
рік.
Друге питання Порядку денного.
Бісюк І.Ю. – перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства
України
Підбив підсумки роботи аграрного сектору та відзначив зростаючі показники
виробництва у галузях тваринництва та рослинництва. Так, за його словами, цьогоріч
виробництво валової продукції сільського господарства становить 224 мільярда
гривень, зокрема, 148,5 мільярда гривень надійшло від галузі рослинництва та 75,5
мільярда гривень від тваринництва.
Також відмітив, що подальші зміни до бюджету на 2013 необхідно спрямувати на
погашення відсотків по кредитах та збільшення фінансування програм прямої
бюджетної підтримки сільгоспвиробників.
Підкреслив, що в наявності є перехідні кошти від 1,5% збору, які повинні перейти
в наступний рік. У зв’язку з цим, запропонував, щоб ці кошти не надавалися на
безповоротній основі, а направлялися на компенсацію відсотків по кредитах, розвиток
кооперативів, садівництва й виноградарства, програми розбудови оптових ринків, в
також прямої фінансової допомоги селянським господарствам
Підкреслив що навіть такий кліматично складний рік як минулий, зусиллями
аграрного комплексу мав позитивний баланс. Наприклад у областях Херсона,
Дніпропетровська, Запоріжжя, Криму, Одеси, Луганська було отримано лише по 15 ц
кукурудзи з гектара, тоді як поліська, лісостепова зони збирала по 65 ц. В той саме час
ті ж зони залишилися майже без продовольчого зерна. Через Аграрний фонд це питання
вирішується.
Відзначив, що в цьому році найкраще спрацювали області Київська, Волинська,
Житомирська, Івано-Франківська, а також що найліпші результати цього року
цукрового буряка - вперше в історії України середній врожай 404 ц/г . Хороший врожай
соняшника дозволить отримати олії 3,7 млн. т., з яких близько 3 млн. т піде на експорт.
На Україні створено три оптових ринки, які дозволяють дешевше купувати
сільхозпродукцію, ще 7 будуються. Проведено 51 тис виїзних ярмарок в Україні. На
жаль має місце і дещо негативний результат: по поголів’ю рогатої худоби – приріст
лише 3,2%.
В зовнішньоекономічному плані повідомив, що не дивлячись на всі обмеження,
було експортовано продукції на 16,4 млрд. дол. США, імпорт 7 млрд. дол. – маємо
високий позитивний баланс. Євросоюз збільшив споживання продукції України, на
відміну від Митного союзу. В той же час у Євросоюз постачається зерно, олія, пір‘я,
мед, риба, технічні казеїни також Україна має квоту на 20 тис т м‘яса птиці. Митний
союз отримує овочі, фрукти, м‘ясо, молочні вироби та ін. Зробив висновок – необхідно
працювати в обох напрямках, ринки не повинні мати кордонів. Також зауважив, що від
світового об‘єму зерна Україна виробляє 2%, але частка світового експорту складає 4%;
кукурудзи виробляємо 3%, експортуємо 12-13%.
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Наголосив, що запланована стратегія розвитку має 3 завдання: перше продовольча безпека держави, друге – екологія і третє – розвиток сільських територій.
Напрямок розвитку сільських територій ґрунтується на тому, що в Україні 33%
населення проживає у сільській місцевості, що складає більше 14 млн. чоловік, з яких
лише 700 тис мають робочі місця. Необхідно створити можливість заробітку для
населення, тому розробляється напрямок створення дрібних та середніх господарств.
Додав що в цьому напрямку докладаються зусилля для отримання програми Євросоюзу
«Єнпард». Підкреслив доцільність аби за програму розвитку сільських територій несло
відповідальність не Міністерство економіки та торгівлі а профільне міністерство, а саме
Мінагрополітики, що і записали в план національних дій Президента України на
наступний рік. Додатково Мінагрополітики планує зробити кооперативи по заготівлі
молока, м‘яса, овочів, фруктів. У Президента України на підписі знаходиться Закон про
кооперацію, де спираючись на отриманий досвід, підкреслено що до кооперації не має
права вступати юридична особа.
Повідомив, що в напрямку продовольчої безпеки започаткували структуру ХАСП
на базі інституту Спиртбіопрод, який буде займатися самою системою. За вимогами
Євросоюзу система ХАСП повинна контролювати всі харчові продукти що
потрапляють до споживачів. Тому буде впроваджуватися система простежуванності
будь-якого продукту.
Клєбанова Л.Г.
Висловила зацікавленість тим як буде вирішуватися питання того, що виробничі
кооперативи за законодавством позбавлені статусу неприбутковості на відміну від
кооперативів обслуговуючих? Адже створення та започаткування виробництва вимагає
досить високих початкових витрат.
Бісюк І.Ю.
Виробничі кооперативи започатковані саме задля отримання прибутку та грошей.
Обслуговуючі кооперативи створюються за іншими принципами.
Новіков Г.В.
Обслуговуючий кооператив має можливість виробляти за принципами, які мають
суттєві відмінності від виробничих.
Прокопенко С.С.
Звернула увагу, що за останні 3 роки бюджет на розвиток сільських територій
складав 1,5 грн. на одного жителя. Висловила пропозицію аби всередині
Мінагрополітики було створено підрозділ, який би займався вирішенням питань
розвитку сільських територій, лобіюванням їх інтересів та нових програм.
Також запропонувала вислухати на Громадській раді доповідь про сучасні
ефективні розробки вітчизняної науки, які запроваджуються на Україні, що буде
інформативно з погляду роботи науки та використання бюджету.
Бісюк І.Ю.
З директором Українського науково-дослідного інституту продуктивності
агропромислового комплексу Демчаком І.М. обговорюються питання створення
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управління зі стратегії розвитку сільських територій, якщо робота буде провадитись
відповідно до національного плану дій.
Міняйлик Ю.І. - заступник директора Департаменту фінансово-кредитної
політики та бухгалтерського обліку Міністерства аграрної політики та продовольства
України.
У своєму виступі дав коротку характеристику бюджетові на 2013 рік. Зокрема
зазначив, що в порівнянні з бюджетом 2012 року, на наступний рік вдалося зберегти
фінансування на колишньому рівні тільки науки, освіти та бюджетних організацій. Це
було досягнуто за рахунок скорочення фінансування програм підтримки розвитку
галузі. Також було відзначено, що в новому бюджеті відсутній збір за хмелярство,
виноградарство та садівництво і лише 100 млн. грн. передбачено на програму розвитку
садівництва та хмелярства.
Характеризуючи показники нового бюджету, було відзначено, що непряма
державна підтримка галузі, яка формується за рахунок режиму акумуляції ПДВ і
фіксованого податку стабільно зростає. Так, на кінець 2012 року, очікується
надходження 17,2 млрд. грн., а в 2013 році ця сума має ще зрости на 1 млрд. грн. і це є
податковими пільгами для сільгоспвиробників.
Доповідач звернув увагу на обсяги фінансування галузі протягом року, а саме на
те, що на останній квартал року припадає основне надходження (так у 2012 році на
четвертий квартал заплановано 57% загальної суми) і тому важко освоїти бюджетні
кошті у повному обсязі. Загальний фонд державного бюджету АПК складає лише 91
млн. грн. (у 2008 р. було 7,2 млрд. грн.), а у спеціальному фонді відсутній 1,5% збір на
садівництво, виноградарство й хмелярство.
Була надана характеристика основним програмам підтримки розвитку АПК, а
саме програмам розвитку тваринництва, садівництва, підтримки підприємств через
механізм здешевлення кредитів. Кредиторська заборгованість у 2013 році складе за
загальним фондом 334 млн. грн. (при наявності в бюджеті 91 млн. грн.), а по
спеціальному фонду - 573 млн. грн. Основним ресурсом для фінансування програм буде
використання бюджетних коштів минулого року.
Обсяг надходжень від сплати податків і зборів підприємствами аграрного сектору
до Зведеного бюджету України стабільно зростає. Так, у 2012 році очікується 42 млрд.
грн., на 2013 рік заплановано 45 млрд. грн.. Таким чином, в аграрний сектор
повертається набагато менше коштів, чим надходить від нього.
Міністерство аграрної політики та продовольства України планує «за програмою
мінімум», по-перше, погасити кредиторську заборгованість, яка залишиться станом на 1
січня наступного року, а по друге – максимально раціонально використовувати резерв
спеціального фонду.
Бюджетна підтримка 2008-2013 роки.
Новіков Г.В.
Задав питання доповідачеві про те, скільки втрачає аграрний сектор від
неповернення ПДВ після експорту зернових. Це питання є дуже важливим, бо впливає
на ціноутворення сільгосппродукції. Наприклад, при експорті 46 млн. т. ця сума складе
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приблизно 9-10 млрд. грн. і тому розрахунки щодо бюджетної підтримки аграрного
сектору мають бути більш коректними.
Міняйлик Ю.І.
Погодився з доцільністю даного питання, тому що дія системи звільнення від
сплати ПДВ дійсно призводить до зниження ринкових цін, і в першу чергу на зерно.
Міністерство ніколи не схвалювало цю норму і завжди виступало проти введення її у
Податковий кодекс. Зараз у бюджеті немає системи компенсації для відшкодування
ПДВ, оскільки є режим акумулювання і можливо треба запропонувати нульову ставку
при експорті з відміною режиму акумулювання.
Козаченко Л.П.
Відзначив той факт, що є державне регулювання на соціальні продукти
харчування, яке не завжди застосовується коректно. Наприклад, у деяких регіонах ціни
регулюються не тільки на соціальні сорти хліба, а й на весь асортимент. У ручному
режиму ведеться регулювання продукції дитячого харчування, кисломолочної продукції
і це призводить до збитків для всіх сільськогосподарських товаровиробників.
Голова Громадської ради звернув увагу присутніх на те, що у бюджеті на 2013 рік
передбачено дотації на вугільну галузь, хімічну промисловість, транспорт і комунікації,
причому в обсягах більших ніж на сільське господарство.
Для порівняння, навів дані фінансування сільського господарства в Євросоюзі.
Так, на сільське господарство у 2013 році виділено 48,2 млрд. євро, на розвиток
сільських територій 11, 4 млрд. євро і це становить 48% бюджету Євросоюзу. Після
пропорційного перерахунку обсягів фінансування сільського господарства в Євросоюзі
на обсяги наших сільськогосподарських земель, сума підтримки для України склала б
приблизно 70 млрд. грн.
Новіков Г.В.
Запропонував почати діалог з Громадськими радами при інших міністерствах з
метою доведення більш точної та правдивої інформації для формування зведеного
бюджету країни.
Підкреслив, що треба у більшому обсязі залучати засоби масової інформації для
доведення інформації суспільству та політикам про реальну підтримку сільського
господарства державою, а для посилення аргументації потрібні відповідні розрахунки і
факти. Також, запропонував розглянути питання ціноутворення в робочих групах
Громадської ради із залученням фахівців галузевих асоціацій.
Титков В.В.
Надав коротку інформацію про стан та перспективи розвитку грибовиробничої
галузі. Запропонував передбачати в бюджеті кошти на підтримку інноваційних
проектів.
Бісюк І.Ю.
Поінформував про деякі проекти, які заплановані для реалізації в наступному році
і запропонував на черговому засіданні Громадської ради заслухати інформацію
представника науково-експертної ради Міністерства про плани на найближчі роки, у
тому числі і в питання бюджетування.
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Довів, що для поліпшення загальної фінансової ситуації в секторі, Міністерство
проводить низку заходів. Це і продаж продовольчого зерна в обсязі 300 тис. т. (кошти
будуть спрямовані для оформлення договорів по форвардних закупівлях зерна
майбутнього врожаю) і відправка в торгівельні мережі 1750 т. вершкового масла для
підтримки ціни та інше.
Ярошевець В.С.
Зазначив, що деякі підприємства залишилися зовсім без кредитних ресурсів і їм
буде дуже складно провести навесні посівну компанію. Незважаючи на те, що бюджет
вже прийнятий, дуже бажано знайти механізми, які полегшили б доступ до кредитів.
Козаченко Л.П.
Узагальнюючи інформацію доповідачів за даним пунктом порядку денного,
запропонував доповнити проект рішення Громадської ради наступним:
Вважати, що державою виділено недостатньо коштів для забезпечення
стабільного розвитку сільського господарства і сільських територій.
Клопотати перед Кабінетом Міністрів України та профільним комітетом ВР
України щодо:
1. Виділення коштів для покриття кредитної заборгованості, яка складеться
в поточному році.
2. Повернення 1,5% збору на розвиток садівництва та виноградарства й
хмелярства.
3. Повернення обсягів фінансування із зального бюджету до рівня 2012
року.
4. Передбачити виділення коштів з Резервного Фонду для покриття збитків
у регіонах, які протягом двох сезонів попали в скрутну ситуацію через складні
кліматичні умови.
Голосували: «за» - 51, «проти» - 0, «утримались» - 0.
Вирішили: взяти до відома інформацію та просити міністерство розглянути
запропоновані рекомендації для можливого застосування їх в практиці.
Третє питання Порядку денного.
Козаченко Л.П. представив проект Плану роботи Громадської ради на 2013 рік, та
запропонував його затвердити з можливістю вносити зміни до нього протягом року.
Голосували: «за» - 51, «проти» - 0, «утримались» - 0.
Вирішили: затвердити План роботи Громадської ради на 2013 рік з можливістю
вносити зміни до нього протягом року.
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Четверте питання Порядку денного.
а) Козаченко Л.П. запропонував включити до складу Громадської ради нових
членів: Івашка Леоніда Юрійовича – фінансового директора Адвокатського об’єднання
«Регіональна спілка адвокатів», Милованова Євгена Володимировича - голову
правління Федерації органічного руху України, Слободяника Івана Леонідовича президента Аналітичного центру «Універсітас», Швеця Руслана Олександровича –
керівника інформаційного агентства «AgroNews», експерта аграрних ринків.
Корінець Р.Я. – запропонував викласти інформацію про організації на сайті
міністерства для вивчення напрямків їх діяльності.
Голосували: «за» - 48, «проти» - 0, «утримались» - 3.
Вирішили: викласти інформацію про організації на сайті міністерства для
вивчення напрямків їх діяльності для подальшого включення до Громадської ради на
наступному засіданні.
б) Козаченко Л.П. –
виніс на голосування питання виключення членів
Громадської ради у зв’язку з систематичною відсутністю на засіданнях без поважних
причин згідно Положення, а саме:
Бакуменка Олександра Борисовича - голову Ради директорів асоціації «Союз
птахівників України»;
Верхолаза Вадима Дмитровича – старшого спеціаліста Одеського обласного
благодійного фонду юристів України;
Дюкарєва Віталія Анатолійовича – голову правління Громадської організації «Рух
громадської єдності» Ми – Україна»;
Лузана Юрія Яковича - голову спостережної ради Федерації аудиторів,
бухгалтерів і фінансистів АПК України;
Нездолю Володимира Івановича – першого заступника голови правління
Корпорації овочівників і картоплярів України «Укровочкартоплепром»;
Микульську Тетяну Євгенівну - представника Міжнародного благодійного фонду
ім. Ярослава Мудрого;
Тараріко Олександра Григоровича – представника Всеукраїнської громадської
організації «Асоціація агроекологів України»;
Філіпчука Дмитра Васильовича - голову Професійної спілки працівників галузі
земельних відносин України.
Голосували: «за» - 51, «проти» - 0, «утримались» - 0.
Вирішили: виключити зі складу Громадської ради у зв’язку з систематичною
відсутністю на засіданнях без поважних причин згідно Положення: Бакуменка
Олександра Борисовича - голову Ради директорів асоціації «Союз птахівників
України»; Верхолаза Вадима Дмитровича – старшого спеціаліста Одеського обласного
благодійного фонду юристів України; Дюкарєва Віталія Анатолійовича – голову
правління Громадської організації «Рух громадської єдності» Ми – Україна»; Лузана
Юрія Яковича - голову спостережної ради Федерації аудиторів, бухгалтерів і
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фінансистів АПК України; Нездолю Володимира Івановича – першого заступника
голови
правління
Корпорації
овочівників
і
картоплярів
України
«Укровочкартоплепром»; Микульську Тетяну Євгенівну - представника Міжнародного
благодійного фонду ім. Ярослава Мудрого; Тараріко Олександра Григоровича –
представника
Всеукраїнської
громадської організації «Асоціація агроекологів
України»; Філіпчука Дмитра Васильовича - голову Професійної спілки працівників
галузі земельних відносин України.
в) Козаченко Л.П. доповів і виніс на голосування звернення Первинної
профспілкової організації Міністерства аграрної політики та продовольства України
щодо включення до складу Громадської ради керівника Первинної профспілкової
організації Степаненка Володимира Леонтійовича замість Івашкевича Юрія Івановича,
в зв’язку з звільненням.
Голосували: «за» - 51, «проти» - 0, «утримались» - 0
Вирішили: включити до складу Громадської ради керівника Первинної
профспілкової організації Міністерства аграрної політики та продовольства України
Степаненка Володимира Леонтійовича замість Івашкевича Юрія Івановича.
Козаченко Л.П. подякував за співпрацю і оголосив п’яте засідання Громадської
ради при Міністерстві аграрної політики та продовольства України закритим.

Голова Громадської ради

Л.П. Козаченко

Відповідальний секретар

Л.К. Кот
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