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Протокол № 48 

Про інформацію Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України Петрашка І.Р. та Міністра аграрної політики та 

продовольства України Лещенка Р.М. про стан виконання постанови  

Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 року № 1344 щодо 

забезпечення реалізації комплексного відновлення діяльності 

Мінагрополітики. 

 

 

Заслухавши інформацію Міністра розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України Петрашка І.Р. та Міністра аграрної політики 

та продовольства України Лещенка Р.М. про стан виконання постанови 

Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 року № 1344 «Деякі питання 

оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» щодо 

забезпечення реалізації комплексного відновлення діяльності 

Мінагрополітики Комітет відмітив. 

Відновлення Урядом діяльності Мінагрополітики як єдиного органу, 

який буде формувати та реалізовувати державну політику у тих сферах, які 

були закріплені за ним до прийняття рішення про його реорганізацію шляхом 

приєднання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства, було довгоочікуваним як для Комітету, так і для аграрної галузі 

в цілому. 

Водночас народні депутати України – члени Комітету стурбовані 

інформацією щодо плану розподілу повноважень між Мінекономіки та 

Мінагрополітики. Про негативні наслідки, які може отримати аграрна галузь 

від такого розподілу, також йшлося і на засіданні Комітету з питань аграрної 

та земельної політики.  



Так, негативну реакцію викликала інформація, відповідно до якої 

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів залишається у сфері спрямування та координації Мінекономіки. 

На сьогодні Держпродспоживслужба є ключовим органом, який реалізує 

державну політику у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та 

окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин, 

ідентифікації та реєстрації тварин, насінництва та розсадництва (в частині 

сертифікації насіння і садивного матеріалу), реєстрації та обліку машин в 

агропромисловому комплексі, державного нагляду (контролю) у сфері 

агропромислового комплексу, державного нагляду (контролю) у сферах 

охорони прав на сорти рослин, насінництва та розсадництва.  

Тобто більшість повноважень Держпродспоживслужби покликані 

необхідністю формування та реалізації державної аграрної політики, а також 

забезпечення продовольчої безпеки держави.  

Відповідний спектр повноважень Держпродспоживслужби як 

компетентного органу був обумовлений принципом «від лану до столу», яким 

запроваджується європейська модель контролю безпечності харчових 

продуктів.  

Ось чому між Мінагрополітики та Держпроспоживслужбою має бути 

нерозривний зв’язок, така взаємодія є логічною та необхідною. Зазначене 

підтверджується і тим, що в більшості країн світу (зокрема, в більшості країн 

ЄС) компетентні органи в сфері ветеринарії підпорядковані аграрним 

міністерствам або навіть є їх складовою.  

Вказане, зокрема, дозволяє забезпечувати сприятливі умови для 

експорту аграрної продукції. Як наслідок, частка експорту аграрної продукції 

досягла 44% в загальній структурі товарного експорту, що є результатом тісної 

взаємодії Держпродспоживслужби і аграріїв України та є вагомим чинником 

забезпечення економічної безпеки держави. 

Однією із важливих функцій Держпродспоживслужби є забезпечення 

епізоотичного благополуччя. Ця робота є не лише передумовою експорту, але 

і фактично – запорукою для здійснення господарської діяльності мільйонів 

домогосподарств, які утримують худобу. Це переважно велика рогата худоба 

та свині, які є в групі ризику щодо наявності захворювань (африканська чума 

свиней) або потенційного їх занесення на територію України (вузликовий 

дерматит, ящур). Фактично, мова йде про забезпечення соціально-

економічних передумов для функціонування та розвитку сільської місцевості. 

Очевидно, що в силу значної кількості повноважень, якими наділено 

Мінекономіки, вага такого чинника в діяльності цього міністерства не 

відповідає його значимості для сільського розвитку.  

Слід наголосити, що власне Держпродспоживслужба була створена в 

сфері спрямування та координації Мінагрополітики на основі чотирьох 

попередніх інспекцій і служб, що показує інституційну спроможність і 

готовність вирішувати складні питання. Мінекономіки всього лиш на певний 

час перебрало на себе повноваження у сфері, яка інституційно вже склалася.  



Крім того, у зв’язку з посухою, особливо в південних регіонах України, 

важливим новим напрямком роботи Мінагрополітики має стати реалізація 

програми меліорації. 

Враховуючи вищевикладене, народні депутати України – члени 

Комітету наголосили на необхідності відновлення роботи Мінагрополітики з 

усіма повноваженнями, які належали йому станом до реорганізації  

в 2019 році, а також надання додаткових повноважень в частині реалізації 

програми меліорації. 

Відповідне рішення Кабінету Міністрів України сприятиме розвитку 

України як аграрної держави, в разі якщо міністерство буде забезпечувати: 

1) формування та реалізацію державної аграрної політики, державної 

політики у сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки 

держави, охорони прав на сорти рослин, тваринництва, рослинництва, 

розвитку сільських територій, садівництва, виноградарства, виноробства, 

хмелярства, харчової і переробної промисловості, технічної політики у сфері 

агропромислового комплексу та машинобудування для агропромислового 

комплексу, сільського розвитку, розвитку фермерства, сільськогосподарської 

кооперації, сільськогосподарської дорадчої діяльності, моніторингу та 

родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення, 

насінництва та розсадництва; 

2) формування державної політики у таких сферах: 

- рибного господарства та рибної промисловості, охорони, 

використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства та 

безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства; 

- лісового та мисливського господарства; 

- ветеринарної медицини, безпечності та окремих показників якості 

харчових продуктів, у сферах карантину та захисту рослин, органічного 

виробництва, обігу та маркування органічної продукції; 

- топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних 

відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного 

нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання 

земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і 

форм власності, родючості ґрунтів; 

- національної інфраструктури геопросторових даних; 

- нагляду (контролю) у системі інженерно-технічного забезпечення 

агропромислового комплексу; 

- розвитку водного господарства і гідротехнічної меліорації земель, 

управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням 

водних ресурсів. 

З метою реалізації зазначених вище повноважень за Міністром аграрної 

політики та продовольства України необхідно закріпити координацію і 

спрямування Державної служби України з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів, Державної служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру, Державного агентства лісових ресурсів України, 



Державного агентства рибного господарства України, Державного агентства 

водних ресурсів України. 

З огляду на результати обговорення, Комітет вирішив: 

Звернутися до Кабінету Міністрів України та Прем’єр-міністра України 

Шмигаля Д.А. щодо відновлення роботи Мінагрополітики з усіма 

повноваженнями, які належали йому станом до реорганізації в 2019 році, та 

надання додаткових повноважень в частині реалізації програми меліорації. 

 

 

 

Голова Комітету                                                                       М. СОЛЬСЬКИЙ 

 


