
Дорожня карта пріоритетів реформування  
галузі сільського господарства 

 
 
6 серпня 2018 року 
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№ Мета Захід Відповідальний орган Строки Статус

Створення оперативного штабу з критичних питань реагування на проблеми агарної 

логістики на період сезону по перевезеннях залізницею

ПАТ "Укрзалізниця", Мінагрополітики, 

Мінінфраструктури, АСС, ЕВА,  Офіс 

Національної Інвестиційної Ради

III кв 2018 року виконано

Запровадження автоматичної електронної системи розподілу вагонів ПАТ "Укрзалізниця", Мінагрополітики, 

Мінінфраструктури, Мінекономрозвитку, 

АСС, ЕВА,  Офіс Національної Інвестиційної 

Ради, ДП Прозоро сейл

ІV кв 2018 - I кв 

2019

не виконано

Прийняття законопроекту "Про залізничний траспорт" та визначення строків 

лібералізації тягової складової

Верховна Рада України, 

Мінінфраструктури, ПАТ "Укрзалізниця"

ІV кв 2018 не виконано

Розробка проекту змін до законодавства, спрямованих на боротьбу з "сірим" ринком 

зерна 

Мінфін, ДФС, АСС, ЕВА,Офіс Національної 

Інвестиційної Ради , Комітет ВРУ з питань 

податкової та митної політики

III кв 2018 року не виконано

Внесення до ВРУ проекту змін  до законодавства, спрямованих на боротьбу з "сірим" 

ринком зерна 

Кабінет Міністрів України ІV кв 2018 не виконано

Схвалення Законопроекту профільним комітетом ВРУ Комітет ВРУ з питань податкової та митної 

політики

ІV кв 2018 не виконано

Схвалення Законопроекту в першому читанні у ВРУ Верховна Рада України  I кв 2019 не виконано

Доопрацювання Законопроекту до другого читання Комітет ВРУ з питань податкової та митної 

політики

I кв 2019 не виконано

Схвалення Законопроекту в другому читанні і в цілому у ВРУ Верховна Рада України  I кв 2019 не виконано

Розробка поекту  змін до законодавства для можливості повернення ПДВ, заявленого 

до відшкодування до 1 січня 2016 року

Міністерство фінансів, ДФС, АСС, ЕВА III кв 2018 року не виконано

Схвалення змін до законодавства актів (постанова КМУ) щодо формування 

тимчасового реєстру ПДВ, узгодженого але не повернутого на дату впровадження 

електронної системи повернення ПДВ

Кабінет Міністрів України, Мінфін ІV кв 2018 не виконано

4 Вдосконалення 

фітосанітарних процедур

Прийняття у другому читанні та в цілому проект Закону України №6673 від 6 липня 

2017 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

врегулювання проведення деяких фітосанітарних процедур»

Верховна Рада України  II квартал 2018 виконано

5 Розвиток органічного 

виробництва, його 

адаптування до 

європейських норм

Прийняття законопроект "Про основні принципи та вимоги до органічного 

виробництва, обігу та маркування органічної продукції" №5448-д

Верховна Рада України  II квартал 2018 виконано

6 Відкриття нових експортних 

ринків

Підписання двосторонніх протоколів по розширенню списків продукції (зокрема 

таких як горох, пшениця, cорго зернове та рапс), що експортується з України до КНР

Мінекономрозвитку, Мінагрополітики, 

Export Promotion Office

III кв 2018 року - I 

кв 2019

не виконано

Дорожня карта

з реалізації рекомендації робочої групи з поліпшення інвестиційного клімату у сфері сільського господарства

2 Ліквідація сірого ринку 

зерна

3 Повернення ПДВ, що 

виникло до моменту 

запровадження 

автоматизованої системи

1 Покращення аграрної 

логістики
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№ Мета Захід Відповідальний орган Строки Статус

Схвалення законопроектів №4536 та 5445 "Про демонополізацію та впровадження 

ринкових засад функціонування спиртової галузі" в першому читанні

Верховна Рада України  I кв 2019 не виконано

Доопрацювання законопроектів до другого читання Комітет економічної політики ВРУ, Комітет з 

питань аграрної політики та земельних 

відносин ВРУ, Мінагрополітики, 

Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури

IІ кв 2019 не виконано

Схвалення законопроектів в другому читанні і в цілому у ВРУ Верховна Рада України  IІ кв 2019 не виконано

Прийняття Проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення та діяльності 

сімейних фермерських господарств №6490-д

Верховна Рада України  II квартал 2018 виконано

Розробка проекту змін до Закону «Про аграрні розписки» від 06.11.2012 № 5479-VI Мінагрополітики, Мінфін, 

Мінекономрозвитку, НКЦПФР, НБУ, 

Світовий Банк,  профільні асоціації

ІV кв 2018 не виконано

Схвалення законопроекту "Про зміни до  Закону про аграрні розписки" з боку КМУ Кабінет Міністрів України ІV кв 2018 не виконано

Реєстрація законопроекту "Про зміни до  Закону про аграрні розписки" у ВРУ Верховна Рада України  I кв 2019 не виконано

Схвалення законопроекту Комітетами ВРУ Аграрний комітет ВРУ I кв 2019 не виконано

Схвалення законопроекту в першому читанні Верховна Рада України  I кв 2019 не виконано

Доопрацювання законопроекту до другого читання Комітет ВРУ з питань фінансової політики 

та банківської діяльності, МінАПК, Мінфін, 

МЕРТ, НКЦПФР, НБУ, Світовий Банк,  

профільні асоціації, Комітет з питань 

аграрної політики та земельних відносин 

ВРУ

II кв 2019 не виконано

Схвалення законопроекту в другому читанні і в цілому у ВРУ Верховна Рада України  II кв 2019 не виконано

Розробка проекту змін до Постанови НБУ №351 "Про затвердження Положення про 

визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими 

операціями" щодо підвищення коефіцієнту ліквідності для активів, що 

використовуються як застава для с/г кредитів

Національний Банк України, Мінфін, 

Мінекономрозвитку, НКЦПФР,  Світовий 

Банк,

ІV кв 2018 не виконано

Затвердження змін до Постанови НБУ №351 "Про затвердження Положення про 

визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими 

операціями"

Національний Банк України I кв 2019 не виконано

Наповнення державного земельного кадастру інформацією по 100% землях 

сільськогосподарського призначення

Держгеокадастр, Мінагрополітики II квартал 2018 виконано

Наповнення державного земельного кадастру по інших землях (землях водного 

фонду і військового призначення)

Держгеокадастр, Мінагрополітики, 

Світовий банк в расках проекту технічної 

допомоги,  Держводагентство, 

Міноборони

ІV кв 2018 не виконано

7 Роздержавлення аграрної 

індустрії

8 Розвиток малих і середніх 

підприємств, розширення 

можливості фінансування 

сільхозвиробників

Дорожня карта

з реалізації рекомендації робочої групи з поліпшення інвестиційного клімату у сфері сільського господарства

9 Забезчення наповнення 

інформацією 

Держгеокадастру
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№ Мета Захід Відповідальний орган Строки Статус

Розробка першого пілотного проекту по реалізації ДПП Нижнє-Дніпровської 

зрошувальної системи

Мінекології, Мінагрополітики, 

Держводагентство, офіс H2O за підтримки 

ЄБРР, Мінекономрозвитку

ІV кв 2019 не виконано

Розробка проекту стратегії розвитку зрощення в Україні Мінекології, Мінагрополітики, 

Держводагентство

ІV кв 2018 не виконано

Затвердження  проекту стратегії розвитку зрощення в Україні Кабінет Міністрів України I кв 2019 не виконано

11 Лібералізація ринку цукру Прийняття в другому читанні і в цілому Законопроекту №4532 "Проект Закону про 

визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України щодо державного 

регулювання виробництва і реалізації цукру"

Верховна Рада України  ІV кв 2018 не виконано

Схвалення законопроекту  №6527-д "Про сільськогосподарську кооперацію" в 

першому читанні

Верховна Рада України  ІV кв 2018 не виконано

Доопрацювання законопроекту до другого читання Комітет з питань аграрної політики та 

земельних відносин ВРУ, 

Мінагрополітики, профільні асоціації

I кв 2019 не виконано

Схвалення законопроекту в другому читанні і в цілому у ВРУ Верховна Рада України  I кв 2019 не виконано

Опрацювання і схвалення Аграрним комітетом ВРУ законопроекту №8121 "Про 

внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів 

щодо протидії рейдерству" до другого читання

Комітет з питань аграрної політики та 

земельних відносин ВРУ, 

Мінекономрозвитку, Мінюст, бізнес-

аслціації, Установа Бізнес-Омбудсмена 

III кв 2018 року не виконано

Схвалення законопроекту в другому читанні і в цілому у ВРУ Верховна Рада України  ІV кв 2018 не виконано

Схвалення Проекту Закону №6606 від 21.06.2017 про внесення змін до статті 4 Закону 

України "Про пестициди та агрохімікати" в першому читанні

Верховна Рада України  ІV кв 2018 не виконано

Доопрацювання законопроекту до другого читання Комітет з питань аграрної політики та 

земельних відносин ВРУ, 

Мінагрополітики, АСС, ЕВА, ONIC

I кв 2019 не виконано

Схвалення законопроекту в другому читанні і в цілому у ВРУ Верховна Рада України  II кв 2019 не виконано

15 Розблокувати механізм 

утилізації непридатних 

пестицидів

Затвердження змін до Постанови Кабінету Міністрів України №1120 «Про 

затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями 

небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків 

відходів»

КМУ, МінПрироди III кв 2018 року не виконано

14 Усунути законодавчу 

перепону для інвестицій у 

інноваційні засоби захисту 

рослин

Дорожня карта

з реалізації рекомендації робочої групи з поліпшення інвестиційного клімату у сфері сільського господарства

13 Захисту майнових прав 

власників і користувачів 

земельних ділянок

12 Розвиток кооперації в сфері 

сільського господарства

10 Розвиток держано-

приватного партнерства для 

модернізації систем 

зрошення земель


