ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики
та продовольства України
№ 31 від 28.01.2015
ПОЛОЖЕННЯ
про Раду з питань розробки проекту Єдиної комплексної стратегії розвитку
сільського господарства і сільських територій в Україні на 2015-2020 роки
І. Загальні положення
1.1. Рада з питань розробки проекту Єдиної комплексної стратегії розвитку
сільського господарства і сільських територій в Україні на 2015-2020 роки (далі –
Рада) створена з метою вжиття заходів, спрямованих на розробку спільно з
представниками
національних

громадських
та

міжнародних

об’єднань

агропромислового

неурядових

організацій,

комплексу,
науковцями,

представниками Міністерства аграрної політики та продовольства України та
центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та
продовольства України, а також із залученням радників від Європейської комісії
проекту Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського господарства і сільських
територій в Україні на 2015-2020 роки (далі - проект Стратегії).
1.2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, законами
України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, актами
Міністерства аграрної політики та продовольства України, а також цим
Положенням.
IІ. Основні завдання, функції Ради та робочих груп
2.1. Основними завданнями Ради є координація робіт з питань розробки
проекту Стратегії, забезпечення ефективності імплементації для досягнення
конкретних цілей, проведення періодичного огляду здобутків і вивчення
результатів імплементації.
Основними функціями Ради є:
розгляд пропозицій робочих груп до проекту Стратегії;
прийняття рішень щодо схвалення пропозицій до проекту Стратегії,

прийнятих на засіданнях робочих груп;
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сприяння проведенню громадських обговорень, конференцій, круглих столів,
а також вивчення громадської та експертної думки з питань, пов’язаних з
розробкою проекту Стратегії;
узагальнення тексту проекту Стратегії.
2.2. Основними завданнями та функціями робочих груп, підгруп у їх складі є
розроблення пропозицій до проекту Стратегії за відповідними напрямами, їх
відкрите обговорення, узагальнення зауважень і пропозицій, поданих до проекту
Стратегії.
2.3. Для підготовки пропозицій до проекту Стратегії створюються робочі
групи та підгрупи у їх складі:
1) робоча група з наближення законодавства України в агропромисловому
комплексі до законодавства ЄС та у її складі:
підгрупа

з

питань

безпечності

харчових

продуктів,

санітарних

та

фітосанітарних заходів;
підгрупа з інших питань, визначених планом заходів з імплементації Угоди
про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з
іншої сторони, на 2014 - 2017 роки, затвердженим розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р;
2) робоча група з питань дерегуляції в агропромисловому комплексі та у її
складі:
підгрупа з питань перегляду нормативно-правових актів, що передбачають
надмірне державне регулювання;
підгрупа з питань реформування відносин у сфері державної власності та
діяльності державних підприємств;
підгрупа з питань оцінки імплементації запровадження заходів з дерегуляції;
3) робоча група з питань факторів виробництва в агропромисловому
комплексі та у її складі:
підгрупа з питань земельної реформи;
підгрупа з питань доступу до фінансів;
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підгрупа з питань оновлення і модернізації виробничих і переробних
потужностей;
підгрупа з питань інфраструктури і логістики;
4) робоча група з питань розвитку аграрної політики у сфері науки, освіти та
інновацій та у її складі:
підгрупа з питань досліджень, навчання і консультативних послуг;
підгрупа з питань реформи аграрної освіти;
підгрупа з питань агроінформації та інновацій;
5) робоча група з питань управління виробництвом і ринком в
агропромисловому комплексі та у її складі:
підгрупа з питань продовольчої безпеки, діяльності Аграрного фонду,
формування державного продовольчого резерву, цінового регулювання;
підгрупа з питань управління внутрішнім ринком, імпортом та експортом;
підгрупа з питань організацій товаровиробників;
6) робоча група з питань державної підтримки та оподаткування у сфері
сільського господарства та у її складі:
підгрупа з питань оподаткування;
підгрупа з питань оцінки ефективності системи державної підтримки та її
спрощення;
7) робоча група з питань розвитку сільських територій та у її складі:
підгрупа з питань підтримки малих фермерських господарств;
підгрупа з питань покращення якості життя у сільській місцевості;
підгрупа з питань розвитку місцевого самоврядування сільських територій;
8) робоча група з питань управління ресурсами в сільському господарстві та
у її складі:
підгрупа з питань мінімальних екологічних стандартів щодо якості водних та
земельних ресурсів, використання пестицидів та агрохімікатів;
підгрупа з питань виробництва органічної продукції;
підгрупа з питань лісового господарства та біоенергетики;
підгрупа з питань рибного господарства.
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ІІІ. Засади формування Ради та порядок її діяльності
3.1. До складу Ради входять:
голова Ради;
дві особи з числа координаторів робочих груп (за згодою);
дві особи з числа представників Міністерства аграрної політики та
продовольства України в робочих групах.
3.2. Головою Ради за посадою є заступник Міністра з питань європейської
інтеграції.
Члени Ради з числа представників Мінагрополітики України в робочих
групах визначаються Міністром за поданням голови Ради.
Рішення про делегування координаторів (за згодою) до складу Ради
приймається на спільному засіданні координаторів всіх робочих груп простою
більшістю голосів.
3.3. Інші куратори, координатори робочих груп, радники (консультанти) від
Європейської комісії можуть брати участь у засіданнях Ради з правом дорадчого
голосу.
3.4. Голова Ради:
1) скликає та веде засідання Ради;
2) визначає перспективні та поточні плани діяльності Ради;
3) затверджує проекти порядку денного засідань Ради;
4) підписує протоколи засідань Ради;
5) організовує контроль за виконанням протокольних рішень Ради.
У разі тимчасової відсутності голови Ради його обов’язки виконує
визначений ним член Ради.
3.5. Основною формою роботи Ради є її засідання, які проводяться у разі
потреби, але не рідше двох разів на місяць.
Голова Ради визначає час та місце проведення засідань Ради, про що
повідомляє членів Ради не пізніше ніж за три дні до дня проведення засідання.
3.6. Засідання Ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь дві
третини його членів.
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Рішення Ради ухвалюються двома третинами голосів від присутніх на
засіданні членів Ради.
Кожен член Ради має право одного голосу.
3.7. Рішення Ради мають рекомендаційний характер та оформлюються у
вигляді протоколу. Протокол підписує голова Ради або у разі його відсутності
головуючий на засіданні Ради. У разі рівного розподілу голосів за відсутності
голови Ради вирішальним є голос головуючого на засіданні Ради.
IV. Основи формування та діяльності робочих груп
4.1. Робочі групи та підгрупи у їх складі створюються для підготовки та
організації обговорення пропозицій до проекту Стратегії за визначеними
напрямами.
4.2. До складу робочої групи входять координатор робочої групи (за згодою),
представники Мінагрополітики України, радники (консультанти) від Європейської
комісії (за згодою), визначені додатками 1, 2, 3 до цього положення, а також
експерти в агропромисловому комплексі, визначені Радою.
4.3. Порядок залучення експертів в агропромисловому комплексі та
організації їх роботи в робочих групах визначається Радою.
Директор Департаменту
міжнародного співробітництва

Т.О. Кузьмич

