ПОЗИЦІЯ
Аграрного союзу України в питаннях дерегуляції
З огляду на необхідність виконання Угоди про асоціацію з ЄС і організацію діяльності
українського товаровиробника у відповідності до умов досить "жорсткого" технічного
регулювання, яке існує в країнах ЄС, державна регуляторна політика і підходи до її
формулювання мають зазнати суттєвих змін, які полягають у наступному:
1. Залучення громадськості до здійснення контрольних функцій держави
1.1.Посилення ролі Громадської ради при Міністерстві Аграрної політики та
продовольства України в питаннях здійснення контрольних функцій держави в
аграрному секторі - на рівні збору інформації про взаємодію контролюючих органів і
підприємств галузі в ході здійснення контрольних функцій держави і її оприлюднення
на спеціальному сайті (сторінці сайту МінАПіП)
1.2.Розробка і затвердження механізму залучення громадськості на системній основі до
здійснення державного контролю в аграрному секторі.
1.3.Розвиток системи корпоративного контролю, які здійснюють саморегулівні організації
- з терміновим переглядом переліку "надмірних" контрольних функцій держави і
передачею їх саморегулівним організаціям для визначення реальної потреби у
відповідному регулюванні (перелік функцій додається).
2. Створення конкурентного ринку експертних послуг щодо визначення параметрів,
які підлягають державному регулюванню
2.1. Суб‘єкти господарювання не можуть бути примушеними отримувати експертні
послуги в компаніях та на підприємствах, яки вони не довіряють. В країні має бути
розвинений ринок надання експертних послуг щодо параметрів, відносно яких
суспільство встановлює обмеження.
3. Посилення ролі закону в сфері регулювання
3.1. Об‘єкти, суб‘єкти, характеристики та інші параметри, відносно яких суспільство
встановлює обмеження на діяльність суб‘єктів господарювання – фізичних та юридичних
осіб, мають регулюватися виключно законами, а не підзаконними актами органів
державної влади.
3.2.Для має бути створена дієва система декларування дотримання норм законодавства.
3.3. Контрольні функції не за параметрами виробництва, а за відповідністю інформації,
вказаній у декларації, реальному стану речей.
3.4.Для посилення лояльності виробника і зміцнення ролі закону настання санкцій має
бути
незворотним
після
"контрольного"
терміну
усунення
виявлених
невідповідностей.

Додаток
Перелік функцій,
які можуть бути передані саморегулівним організаціям аграрного сектору України
1. Затвердження (встановлення) галузевих та відомчих норм і нормативів; забезпечення
розроблення галузевих систем економічних норм і нормативів в агропромисловому
комплексі.
2. Розроблення рекомендацій і науково-методичного обгрунтування ефективного
використання ресурсного потенціалу підприємств агропромислового комплексу
3. Розроблення та вдосконалення механізму правового регулювання суспільних відносин,
пов'язаних із виробництвом продукції агропромислового комплексу, правового статуту
суб'єктів аграрних правовідносин, земельних і майнових відносин за участю аграрних
товаровиробників;
4. Розроблення технічних регламентів, стандартів та інших нормативних документів;
5. Реєстрація технічних засобів застосування пестицидів та агрохімікатів;
6. Забезпечення реєстрації сортів рослин;
7. Забезпечення проведення апробації селекційних досягнень;
8. Сертифікація племінних (генетичних) ресурсів; присвоювання відповідного статусу
суб'єктам племінної справи у тваринництві;
9. Здійснення атестації племінних бджолорозсадників і племінних пасік;
10. Здійснення атестації (переатестації) суб'єктів племінної справи у тваринництві;
11. Ведення книг племінних тварин та реєстру суб'єктів племінної справи у тваринництві;
12. Ведення реєстру атестованих виробників молока, молочної сировини і молочних
продуктів;
13. Ведення реєстрів сільськогосподарських дорадників, експертів-дорадників та дорадчих
служб;
14. Ведення реєстру спеціальних сировинних зон, що використовуються для виготовлення
продуктів дитячого та дієтичного харчування;
15. Видача сертифікату на право надання дорадчих послуг;
16. Ведення реєстру технічних засобів, рекомендованих для застосування в
агропромисловому комплексі, формування ринків техніки та обладнання;
17. Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на інноваційно-інвестиційний розвиток
галузей агропромислового виробництва;
18. Здійснення в межах компетенції заходи щодо регулювання та контроль за умовами
виробництва і реалізації цукру;
19. Сприяння підвищенню енергоефективності підприємств агропромислового комплексу
та розвитку виробництва біопалива;
20. Забезпечення у межах своїх повноважень розвитку виробництва і використання
альтернативних видів палива та відновлювальних джерел енергії;
21. Забезпечення у межах своїх повноважень захист прав покупців сільськогосподарської
техніки та користувачів послуг з технічного сервісу;
22. Організація роботи, спрямованої на розвиток насінництва, розсадництва, племінної
справи
у
тваринництві,
проведення
комплексної
оцінки
(бонітування)
сільськогосподарських тварин;

23. Формування поточної та перспективної потреб виробників сільськогосподарської
продукції у мінеральних добривах та засобах захисту рослин;
24. Розроблення та забезпечення виконання державних цільових, галузевих та інших
програм розвитку галузей агропромислового виробництва, комплексного розвитку
сільських територій, удосконалення системи управління агропромисловим комплексом;
25. Запровадження системи ведення органічного сільського господарства, організовує
впровадження екологічно безпечних для людини і довкілля методів та заходів щодо
захисту рослин;
26. Сприяння розвитку фізичної культури і спорту в сільській місцевості, організації
оздоровлення та відпочинку дітей працівників агропромислового комплексу;
27. Забезпечення у межах своїх повноважень проведення моніторингу внутрішнього і
зовнішнього аграрного та продовольчого ринку, створення і забезпечення постійного
функціонування системи інформаційного забезпечення діяльності оптових ринків
сільськогосподарської продукції;

