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На виконання доручення Прем’єр-міністра України Гройсмана В. від 
29.12.2016 № 48344/1/1-16 до листа Комітету Верховної Ради України з питань 
аграрної політики та земельних відносин від 23.12.2016 № 04-11/13-1699, 
Міністерство аграрне ї політики та продовольства України разом із 
Міністерством фінансів України розглянуло Ваше звернення стосовно вжитих 
заходів, спрямованих на забезпечення безперервності процесу сертифікації 
насіння і садивного матеріалу та інформує.

Законом Україна “Про внесення змін до деяких законів України щодо 
приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у 
відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами” 
(далі -  Закон), функції із забезпечення проведення сертифікації насіння 
(визначення сортових та посівних якостей насіння і сортових та товарних 
якостей садивного матеріалу та видача відповідних сертифікатів у сфері 
насінництва та розсади ицтва) покладено на Мінагрополітики.

На сьогодні, з метою реалізації положень Закону прийнято 7 постанов 
Кабінету Міністрів України та 4 накази Міністерства аграрної політики та 
продовольства України.



Разом із тим, Мінагрополітики розроблено та направлено на погодження 
до заінтересованих ЦОВВ проекти постанов Кабінету Міністрів України “Про 
затвердження Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування 
сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форми сертифікатів на 
насіння та/або садивний матеріал” та “Про затвердження Порядку формування 
вартості послуг із проведення сертифікації у сфері насінництва та 
розсадництва”.

Крім того, розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 
№ 934 “Про віднесення цілісного майнового комплексу державного 
підприємства “Державний центр сертифікації і експертизи 
сільськогосподарської продукції-” до сфери управління Міністерства аграрної 
політики та продовольства” та від 28.12.2016 № 1071 ”Про віднесення 
нерухомого майна до сфери управління Міністерства аграрної політики та 
продовольства”, цілісний майновий комплекс державного підприємства 
"Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції" 
(далі -  ДГІ) та нерухоме майно Держсільгоспінспекції і її територіальних 
органів віднесено до сфери управління Мінагрополітики.

Після завершення процедури передачі цілісного майнового комплексу ДП 
і нерухомого майна Держсільгоспінспекції та її територіальних органів до 
Мінагрополітики, буде забезпечено формування організаційної структури, яка 
здійснюватиме сертифікацію насіння та садивного матеріалу на 
госпрозрахунковій основі.

Стосовно фінансування Держсільгоспінспекції з метою забезпечення 
безперервності процесу сертифікації повідомляємо, що Законом України “Про 
Державний бюджет України на 2016 рік” за бюджетною програмою 2807010 
“Здійснення державного контролю у галузі сільського господарства” було 
передбачено видатки за рахунок коштів загального фонду лише на січень- 
лютий 2016 року загальним обсягом 12 134,9 тис. гривень. Подальше 
фінансування здійснювалося відповідно до статті 21 Закону України “Про 
Державний бюджет України на 2016 рік” виходячи з потреби, згідно з 
розпорядженнями Кабінету Міністрів України про передачу частини 
бюджетних призначень, передбачених Господарсько-фінансовому 
департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України на 2016 рік.

Перший заступник Міністра Максим МАРТИНЮК

П о 'їняк  2 7 9  27  04


