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    1. Поняття державного регулювання сільського господарства.  
    2. Органи державного регулювання сільського господарства.  
    3. Органи Державного контролю та інспекції в сільському господарстві.  

  

 

  

 

  

Поняття державного регулювання сільського господарства.

  

Державне регулювання сільського господарства — це основана на законодавстві одна з
форм державного впливу на агропромисловий комплекс України шляхом встановлення
та застосування державними органами правил, спрямованих на коригування
економічної діяльності суб'єктів аграрного господарювання з метою досягнення
сільським господарством максимальної ефективності для задоволення потреби
населення у продуктах харчування, а промисловості — у сировині.

  

Функції державного регулювання сільського господарства здійснюють державні органи
виконавчої влади, що визначають стратегічні цілі і завдання агропромислового
виробництва, забезпечують матеріально-фінансову підтримку аграрного сектора,
здійснюють контроль і нагляд за дотриманням аграрного законодавства.

  

Цілі, основні завдання і напрямки аграрної політики держави сформульовані в
Національній програмі відродження села на 1995-2005 рр., схваленій Постановою
Верховної Ради України від 4 лютого 1994 р. Програма передбачає проведення аграрної
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реформи, створення економічного механізму ринкового типу, формування
багатогалузевої виробничої сфери села на сучасній технологічній основі, вдосконалення
структури виробництва в агропромисловому комплексі, відновлення родючості землі,
відпрацювання державної структури управління розвитком села.

  

Державне регулювання сільського господарства здійснюється із застосуванням
спеціальних методів і форм регулятивно-управ-лшської діяльності. Під методами
будь-якої діяльності розуміють способи, прийоми, засоби, які використовують для
досягнення поставленої мети. Методи державного регулювання сільського господарства
поділяють на економічні й адміністративні.

  

Економічні методи — це такі способи впливу на поведінку суб'єктів аграрного
господарювання, які ґрунтуються на застосуванні сукупності важелів економічного
стимулювання (податки, кредити, пільги, ціни тощо), і викликають зацікавленість у
виконанні певної роботи, у підвищенні продуктивності праці.

  

Адміністративні методи — це засоби впливу на діяльність суб'єктів аграрного
господарювання шляхом прямого встановлення їх обов'язків шляхом припису, що
спирається на владні повноваження державного органу і забезпечується можливістю
застосування примусу.

  

В умовах ринкових перетворень в аграрно-промисловому комплексі пріоритет належить
економічним методам регулювання сільського господарства. У практичній діяльності
органів державного регулювання сільського господарства економічні й адміністративні
методи доповнюють один одного, забезпечуючи ефективне виконання поставлених
завдань.

  

На необхідності оптимального поєднання економічних і адміністративних методів
державного регулювання підприємництва з метою забезпечення досягнення балансу
інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави наголошувалося в указах
Президента України «Про лібералізацію підприємницької діяльності та державну
підтримку підприємництва» від 12 травня 2005 р. № 779/2005 і «Про деякі заходи щодо
забезпечення здійснення державної регуляторної політики» від 1 червня 2005 р. №
901/2005.
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Під формою регулятивної діяльності розуміють зовнішньо виражену дію —
волевиявлення державного органу, здійснене для досягнення певної мети.

  

Виділяють такі форми державного регулювання сільського господарства: правотворча,
правозастосовна, правоохоронна, організаційна.

  

Правотворча форма (діяльність) полягає у виданні органами державної влади
нормативно-правових актів, спрямованих на правове закріплення державної аграрної
політики, визначення правового статусу суб'єктів аграрного господарювання, розвиток в
агропромисловому комплексі ринкової інфраструктури, забезпечення раціонального
використання землі і природних ресурсів тощо.

  

Правозастосовча діяльність полягає у виданні актів індивідуального характеру, за
допомогою яких закони та інші правові норми застосовуються до конкретних обставин у
сфері державного регулювання сільського господарства. Такі акти містять точно
визначені і персоніфіковані юридично владні приписи1.

  

Правоохоронна діяльність полягає у здійсненні органами державної влади контролю та
нагляду за дотриманням аграрного законодавства суб'єктами аграрного
господарювання, проведенні перевірок того, як контрольований суб'єкт виконує
покладені на нього завдання і реалізує свої функції, а також у вживанні заходів щодо
захисту прав і законних інтересів суб'єктів господарювання.

  

Організаційна діяльність здійснюється для забезпечення чіткого й ефективного
функціонування системи управління аграрною галуззю. До організаційних дій належать:
проведення нарад, зборів, семінарів, конференцій, поширення позитивного досвіду тощо.

  

Органи державного регулювання сільського господарства. Систему державних органів,
які здійснюють регулювання сільського господарства, становлять: Міністерство аграрної
політики України, обласні та районні управління сільського господарства і
продовольства, Державний комітет України з земельних ресурсів і територіальні
органи земельних ресурсів.
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Правовий статус Мінагрополітики України визначається Положенням про Міністерство
аграрної політики України, затвердженим Указом Президента України від 7 червня 2000
р. № 772/2000. Положенням передбачено, що Міністерство аграрної політики України є
головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування
та забезпечення реалізації державної аграрної політики, продовольчої безпеки
держави, державного управління у сфері сільського господарства, садівництва,
виноградарства, харчової промисловості, рибного господарства, переробки
сільськогосподарської продукції.

  

 

  

Згідно з цим актом Міністерству агрополітики належать такі повноваження:

  

 

  

 

    
    -   забезпечення згідно із законодавством здійснення на підприємствах всіх форм
власності державного контролю за якістю вироблюваної ними сільськогосподарської
продукції та сировини, їх зберіганням і реалізацією, в тому числі під час здійснення
експортно-імпортних операцій;   
    -   координація спільно зі спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з
питань земельних ресурсів проведення земельної реформи, моніторингу земель
сільськогосподарського призначення та відновлення їх продуктивної цінності,
визначення основних напрямів державної політики у сфері використання й охорони
земель сільськогосподарського призначення;   
    -   здійснення аналізу діяльності, макроекономічного прогнозування та нормативного
планування розвитку галузей агропромислового виробництва з урахуванням попиту і
пропозицій на продовольчі товари;   
    -   здійснення в межах своєї компетенції державного контролю за додержанням
законодавства про захист рослин, пестициди і агрохімікати, забезпеченням безпечного
використання результатів росту рослин;  
    -   розроблення і здійснення заходів щодо розвитку ринкової інфраструктури в АПК
(аграрні біржі, аукціони худоби, оптові продовольчі ринки, обслуговувальні
сільськогосподарські кооперативи, кредитні спілки, страхові компанії, виставки та
ярмарки тощо);   
    -   розроблення пропозицій з охорони і раціонального використання земель
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сільськогосподарського призначення, підвищення родючості ґрунтів, участь у
розробленні та в установленому порядку затвердженні умов експлуатації меліоративні
систем у разі приватизації майна сільськогосподарських підприємств які мають у своєму
користуванні меліоративні землі.   

  

 

  

Обласні та районні управління сільського господарства і продовольства діють на підставі
Типового положення про Головне управління сільського господарства і продовольства
облсних і Севастопольської міської державної адміністрації, затвердженими
Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р № 1546. Головне
управління є підзвітним та підконтрольним голові відповідної держадміністрації і
Мінагрополітики.

  

Обласні та районні управління сільського господарства і продовольства реалізують
державну аграрну політику на місцевому рівні. Відповідно до цього вони наділені
повноваженнями стосовно організації розроблення і здійснення заходів щодо
гарантування продовольчої безпеки держави, участі у формуванні та реалізації
соціальної політики на селі, сприяння формуванню інфраструктури аграрного ринку та
розвитку підприємництва в галузях агропромислового виробництва.

  

Державний комітет України з земельних ресурсів (Держкомзем) діє на підставі
Положення про Державний комітеї України з земельних ресурсів, затвердженого
Указом Президенті України від 14 серпня 2000 р. № 970/2000.

  

До компетенції Держкомзему входять: участь у підготовці пропозицій щодо формування
державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання, охорони та
моніторингу земель, впровадження державного земельного кадастру та забезпечення
реалізації цієї політики; координація проведення земельної реформи в Україні;
здійснення державного контролю за використанням і охороною земель; здійснення
реєстрації земельних Ділянок, нерухомого майна та прав на них, договорів оренди
земельних ділянок, ведення Державного реєстру прав на землю та нерухоме майно,
організація в установленому законодавством по
рядку в єдиній системі державних органів земельних ресурсів; надання громадянам і
юридичним особам додаткових платних послуг у сфері землеустрою та використання
даних державного земельного кадастру за переліком, що визначається Кабінетом
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Міністрів України; розроблення та участь у реалізації державних, галузевих і
регіональних програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального
використання, охорони та моніторингу земель, відновлення родючості ґрунтів, ведення
державного земельного кадастру.

  

Держкомзем здійснює державний контроль за додержанням власниками землі та
землекористувачами земельного законодавства, встановленого режиму використання
земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення та умов надання.

  

Держкомзем має право приймати нормативно-правові акти з питань реформування
земельних відносин; забезпечувати розроблення та здійснення організаційних,
економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання
земель, їх захист від шкідливих антропогенних впливів, а також на відтворення і
підвищення родючості ґрунтів, продуктивності земель, забезпечення режиму земель
природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;
бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо розвитку ринку земель, кредитних
відносин і вдосконалення системи оподаткування тощо.

  

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 200 «Про
затвердження типових положень про територіальні органи земельних ресурсів» функції
територіальних органів земельних ресурсів здійснюють обласні, Київське і
Севастопольське міські головні управління земельних ресурсів та районні відділи
земельних ресурсів. До компетенції цих органів належить, зокрема, участь у передачі
земельних ділянок у власність і надання в користування, здійснення державного
контролю за раціональним використанням і охороною земельних ресурсів.

  

Органи державного контролю та інспекції в сільському господарстві. Заключною
функцією державного регулювання сільського господарства є контроль за дотриманням
аграрного законодавства суб'єктами аграрного господарювання.

  

Функції загального контролю в агропромисловому комплексі виконує Міністерство
аграрної політики України. 
Мінагрополітики України здійснює на підприємствах усіх форм власності державний
контроль за якістю сільськогосподарської продукції та сировини під час їх виробництва,
переробки, зберігання та реалізації, а також за якістю насіння і племінних ресурсів;
організовує і здійснює державний контроль за забезпеченням схоронності матеріальних
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цінностей та їх використанням, станом і достовірністю ведення бухгалтерського обліку та
звітності, додержанням вимог законодавства про боротьбу з корупцією на
підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління
Міністерства аграрної політики України.

  

У системі Мінагрополітики України створено структурні підрозділи, які здійснюють
спеціальні контрольні функції-

  

Управління ревізії і контролю здійснює контроль за цільовим та ефективним
використанням бюджетних коштів, матеріальних і
фінансових ресурсів, збереженням державного майна, й відкриває факти порушення
фінансової дисципліни, завдані збитку, безгосподарність і марнотратство, перекручення
звітності на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління
міністерства. Управління повноважне предявляти керівникам підприємств та
організацій, що перевіряються, обов'язкові 
виконання вимоги про усунення виявлених порушень.

  

Головна державна інспекція якості та сертифікації сільськогосподарської продукції здій
снює державний контроль за якістю, збереженням та раціональним використанням
зерна і продуктів його переробки, насіння олійних культур, сировини для комбікормового
виробництва і комбікормів; вносить у встановленому порядку керівництву міністерства
пропозиції щодо удосконалення
нормативно-правових актів, які регламентують закупівлі сільськогосподарської
продукції і сировини в державні та регіональні фонди, здійснює систематичний контроль
за реалізацією законодавчих актів на місцях; організовує проведення державшого
нагляду за дотриманням товаровиробниками, закупівельними організаціями і
переробними підприємствами стандартів, технічних
умов, інструкцій, вказівок щодо правильності прийманні, розрахунків та визначення
якості сільськогосподарської продувнії-

  

Головна державна служба з карантину рослин здійсняє систему державних заходів
щодо захисту рослин, продукції їх переробки, сировини, окремих вантажів тощо від
карантинних об'єктів. На державну службу з карантину рослин покладено такі основні
завдання: охорона території країни від занесення або самостійного проникнення з-за
кордону або з карантинної зони об'єктів; їх 
с
воєчасне виявлення, локалізацію й ліквідацію, а також запобігання проникненню їх в
регіони країни, де вони відсутні, здійснення державного контролю за додержанням
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особливого карантинного режиму й вжиттям заходів щодо карантину рослин під час
вирощування, заготівлі, вивезення, ввезення, перевезення, зберігання, переробки:,
реалізації та використання підкарантинних матеріалів та об"єктів.

  

До повноважень органів державної служби з карантину рослин віднесено: проведення
експертизи підкарантинних матеріалів та об'єктів, видача карантинних документів на
імпорт насіння, рослин і продукції рослинного походження; внесення подання до
Кабінету Міністрів України про запровадження особливого карантинного режиму,
здійснення контролю за додержанням законодавства з карантину рослин, зокрема під
час укладання договорів (контрактів) на завезення з-за кордону продукції рослинного
походження; державний контроль за вжиттям карантинних заходів підприємствами,
установами, організаціями та громадянами.

  

Державний департамент ветеринарної медицини здійснює державний
ветеринарно-санітарний контроль і нагляд за якістю та безпекою сировини,
продовольчої сировини, продуктів та харчових продуктів тваринного походження, а
також за забезпеченням охорони території України від занесення з території інших
держав або з карантинної зони збудників інфекційних хвороб тварин; узагальнює
практику застосування законодавства з питань, які належать до його компетенції,
розробляє пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства; розробляє й реалізовує
в установленому порядку комплекс заходів щодо профілактики, діагностики інфекційних,
інвазійних і незаразних захворювань тварин та їх лікування, захисту населення від
хвороб, спільних для тварин і людей тощо.

  

Українська державна насіннєва інспекція, відповідно до Закону України «Про насіння і
садивний матеріал», є органом державного контролю в насінництві. Вона здійснює
державний контроль за діяльністю суб'єктів усіх форм власності й господарювання у
сфері насінництва, які займаються виробництвом, заготівлею, обробкою, зберіганням,
реалізацією й використанням насіння сільськогосподарських культур, декоративних і
лікарських рослин та садивного матеріалу картоплі щодо додержання ними методичних
і технологічних вимог із забезпечення сортової чистоти, біологічних і урожайних
властивостей сорту та посівних якостей насіння, за веденням документації сортових
посівів, ділянок гібридизації насіння, за правильним відбором проб на визначення
посівних якостей насіння для власних потреб виробника, за оформленням документів
про сортові, гібридні та посівні якості насіння, за введенням насіння в оборот тощо.

  

Державна інспекція з нагляду за технічним станом машин, обладнання та якістю
паливно-мастильних матеріалів 
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забезпечує реалізацію державної політики з питань нагляду за технічним станом машин
та обладнання підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, а
також здійснення через систему органів Держтехнагляду державного технічного
нагляду за дотриманням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності
та громадянами правил технічної експлуатації та вибракування машин (тракторів,
самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і
меліоративних машин, тракторних причепів, посівних та збиральних машин), правил
транспортування та зберігання нафтопродуктів на підприємствах і в організаціях
галузей сільського господарства.

  

 

  

Запитання для самоконтролю

  

  

 

    
    1.  У чому полягає зміст державного регулювання сільського господарства?  
    2.  Чи однакові поняття «державне управління економікою» і «державне регулювання
економіки»?   
    3.  Яке співвідношення державного регулювання економіки (підприємництва) і
саморегулювання ринку?   
    4.  В якому нормативному акті закріплений порядок державного регулювання
підприємництва в Україні?   
    5.  Які   сфери   аграрного   виробництва   регулює   держава найбільше?  
    6.  Які види перевірок діяльності аграрних підприємців передбачені законодавством?
 
    7.  Які контролюючі органи мають право проводити перевірки
фінансово-господарської діяльності підприємців?   
    8.  Які державні органи здійснюють регулювання сільського господарства?  
    9.  У чому сутність державної підтримки сільського господарства?  
    10.  Які основні способи захисту прав суб'єктів аграрного господарювання
передбачено аграрним законодавством?   
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