Впровадження реформ в
сільському господарстві
Кіровоградської області

Угода про асоціацію з ЄС відкриває для українського бізнесу
можливість вийти за рамки внутрішнього виробнику і стати в
перспективі частиною європейської бізнес-спільноти.
Чому це вигідно в країнах
ЄС:
ü самозайнятість населення;
ü насичення ринку товарами
високої якості, за привабливою
ціною;
ü створення конкурентного
середовища;
ü збільшення надходжень до
бюджетів.

Чому це вигідно для України:
ü подолання безробіття;
ü підвищення рівня зайнятості
населення;
ü рівня агрокультури;
ü збільшення кількості й
різноманіття товарів;
ü поява нових місцевих ініціатив;
ü поширення новітніх технологій
виробництва та способів зберігання
й переробки сільськогосподарської
сировини.

Угода про асоціацію з ЄС передбачає зниження ставок
мита, встановлення квот на безмитне ввезення продукції
рослинництва, гармонізацію стандартів, що покращує
позиції вітчизняної продукції на ринку ЄС, дозволяючи
пропонувати дешевший та якісніший товар.
Чому це вигідно в країнах ЄС:
ü прибуткове виробництво
високоякісної продукції, що може
продаватися по всьому світу;
ü порівняно незначні ризики
виробництва та державна
підтримка.
Дрібному виробнику самотужки
важко експортувати продукцію
здебільшого через невеликі обсяги
виробництва. Проте він має
потенціал у насиченні внутрішнього
ринку своєю продукцією та
заміщенні імпорту за умови
дотримання вимог якості.

Чому це вигідно для України:
ü для українських експортерів
постачання продукції
рослинництва на ринок ЄС
вигідне із-за значного попиту,
платоспроможних покупців та
географічної близькості регіону.

Експорт фруктів є низькоконкурентним, тому
переробка фруктів стає панацеєю для
розвитку малого і середнього бізнесу.
Волоський горіх є в Україні найпопулярнішим
та має значний експортний потенціал. За
останні 3 роки експортна виручка від його
реалізації на 70% перевищила показники від
продажу всіх видів плодово-ягідних загалом.

Експорт агропромислової продукції, яка виробляється
в області до країн світу
Частка видів продукції до загального експорту агропромислової
продукції

Жири та олії
тваринного або
рослинного
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Готові харчові
продукти
17 %
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проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
удосконалення земельних відносин»;

проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
удосконалення використання земельних ділянок, які перебувають в постійному
користуванні»;
проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо делегування повноважень органам місцевого самоврядування з
розпорядження землями державної власності і посилення державного контролю
за використанням та охороною земель»;
проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо активізації земельних торгів»;
проект Закону України «Про обіг земель сільськогосподарського призначення»;

Спрощення механізму отримання землі у власність
громадянами

Суть зміни:
Отримання землі громадянами у
власність в два візити в ЦНАП

Очікуваний ефект:
Скорочення строків оформлення у
власність земельних ділянок до 4 місяців

Сесії по земельних питаннях що два
тижні
Встановлення фіксованої ціни на
документацію із землеустрою органами
місцевого самоврядування
Надання можливості державним
кадастровим реєстраторам реєструвати
речові права на земельні ділянки

Здешевлення процедури виготовлення
документації із землеустрою

Посилення відповідальності за використання земельних
ділянок без оформленого права власності (оренди)

Суть зміни:

Очікуваний ефект:

Кримінальна відповідальність за
самовільне зайняття земельних ділянок

Зменшення правопорушень у сфері
використання та охорони земель

Оформлення земель ДП до 2018 року,
неоформлені будуть вилучені

Збільшення на 50% надходжень до
місцевих бюджетів рівнів

Вилучення, на користь держави,
вирощеної товарної с/г продукції та
збудованого нерухомого майна на
самовільно зайнятих земельних ділянках

Делегування повноважень ОМС по розпорядженню
державними землями

Суть зміни:

Очікуваний ефект:

Розпорядження землями перейде
громадам

Збільшення частки органів місцевого
самоврядування розпорядження землями
від 4% до 34% земельного фонду України

Власність на землі перейде
об'єднаним громадам

Врегулювання правового статусу
земель колишньої колективної
власності

Зменшення кількості органів (із 7 до 2), які
розпоряджатимуться землями

1,5 млн га земель з невизначеним статусом
будуть передані до комунальної власності

20 вересня
2015 рік

Набрав чинності Закон України «Про основні
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових
продуктів»

Тваринні та рослинні продукти домашнього
виробництва зможуть продаватись на ринках після
підтвердження їх придатності в акредитованих
лабораторіях

Це
означає
М’ясо не з бойні використовуватиметься для власного
споживання або реалізації на ринку до 50 км. від
місця забою або в своїй області.

Державна фінансова підтримка

Державна програма
здешевлення
відсоткової ставки за
залученими кредитами

Сільгосппідприємствам
області сплачено 2,62
млн.грн. компенсації за
відсотковими ставками
за залученими кредитами

Дерегуляція в галузі сільського
господарства
Відміна ветеринарного свідоцтва

Економія часу

Відміна ліцензії на фумігаційну
діяльність

Зниження витрат

Відміна ліцензії на торгівлю
пестицидами та агрохімікатами

Приведено у відповідність із директивою
ЄС 2009/128
Низькоризиковий вид діяльності, якій не
підлягає ліцензуванню в інших країнах

Зменшення корупційної
складової

Проведення приватизації
державних підприємств
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 р. №271
«Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році»

Підлягають підготовці до продажу в 2015 році регіональним відділенням
Фонду державного майна України:
Державне підприємство «Бережинське»;
Державне підприємство «Кіровоградська спеціалізована контрольно-насіннева
лабораторія по цукрових буряках»;
Державне підприємство Олександрійський шовкорадгосп»;
Державний шовкорадгосп «Знам’янський»;
Державне підприємство Гайворонський завод безалкогольних напоїв;
«Кіровоградський комбінат по випуску продовольчих товарів»;
ПАТ «Агропромтехпостач»

