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Про проєкт «Німецько-український агрополітичний діалог» (AПД) 

Проєкт «Німецько-український агрополітичний діалог (АПД)» реалізується за 

підтримки Федеральним Міністерством продовольства та сільського господарства 

(BMEL) з 2006р. і наразі до 2021р. та за його замовленням через виконавця ТОВ 

ГФА Консалтинг Груп, а також робоче співтовариство, яке складається з ТОВ ІАК 

Аграр консалтинг (IAK), Лейбніц-Інституту аграрного розвитку в країнах з 

перехідною економікою (IAMO) та ТОВ АФЦ Консультантс Інтернешнл. Реципієнтом 

проекту виступає Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб 

України «Дорада». При реалізації важливих заходів для розвитку ринку землі, 

використання державних земельних площ та приватизації АПД працює у кооперації 

з ТОВ з управління та реалізації земель (BVVG). Бенефіціаром проекту виступає 

Міністерство аграрної політики та продовольства України.  

Проєкт має підтримувати Україну в питаннях розвитку сталого сільського 

господарства, ефективної переробної промисловості та підвищення міжнародної 

конкурентоспроможності відповідно до принципів ринкової та регуляторної політик 

та з урахуванням потенціалу розвитку, який виникає в рамках Угоди про Асоціацією 

між ЄС та Україною. З цією метою Проєкт має надавати інформацію про німецький, 

зокрема, східнонімецький, а також міжнародний, європейський досвід з розробки 

рамкових аграрно-політичних умов, а також з організації відповідних аграрно-

політичних установ. 
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1. ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

(УРЯД/ОБЛАСТЬ/РАЙОН/ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА) І 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПІДХОДІВ В УКРАЇНІ 

Із здобуттям державної незалежності стали можливими прийняття відповідних 

законодавчих актів і, на їх основі, практична реорганізація інститутів державного 

управління, зміна змісту і форми виконавчої влади, перетворення Ради Міністрів на Кабінет 

Міністрів (1991 рік), перегляд цілей і завдань міністерств, відомств, місцевих, 

територіальних органів виконавчої влади, прийняття довгострокової програми 

вдосконалення методів управління, головним в якій було впровадження економічних 

методів регулювання, обмеження адміністрування в управлінні, підвищення самостійності 

низових господарських об’єктів до їх роздержавлення та передачі в приватні руки або в 

колективну власність через акціонування. Всі ці заходи значно видозмінили характер 

взаємин, взаємозв’язків територіальних, функціональних і галузевих органів управління, 

трансформували їх співвідношення. Сьогодні розвиток правових основ державного 

управління збігається з переосмисленням ролі таких базових категорій, як демократія, 

громадянська участь, співвідношення політико-адміністративних механізмів тощо.  

У сучасній Україні прийнято безліч нормативно-правових актів у сфері державного 

управління. Значна частина з них цілеспрямовано розроблена та прийнята в інтересах 

підвищення якості державного управління при вирішенні різних завдань органів виконавчої 

влади, при виконанні різних державних функцій – для створення і забезпечення роботи 

необхідних для цього механізмів і інструментів державного управління. Незважаючи на це, 

в Україні відсутній єдиний акт або серія взаємопов’язаних актів, що унормовують державне 

управління як процес. Ці питання регулюються різними нормативно-правовими актами, які 

нерідко вступають в суперечність один з одним, породжуючи неоднозначну практику їх 

застосування. Нормативні акти, присвячені питанням державного управління, не пов’язані 

єдиними принципами державного управління.  

У різні роки робилися зусилля з подолання несистемності українського законодавства про 

державне управління – йшлося про необхідність забезпечення сфери державного 

управління ключовими законами, такими як закон про нормативно-правові акти та закон 

про державне управління.  

Несистемність законодавчого регулювання державного управління в Україні пов’язана не 

тільки з недоліками окремих регулюючих його нормативно-правових актів, а й в цілому з 

неналежною якістю державного управління. Вже у ХХІ столітті в Україні було зроблено 

чимало зусиль щодо підвищення якості державного управління, в тому числі в ході 

проведення адміністративної та бюджетної реформ, реформування державної служби, 

місцевого самоврядування, а також в рамках розробки та реалізації заходів по боротьбі з 

корупцією. В результаті був розроблений та прийнятий цілий ряд законодавчих актів, які 

формують нові інструменти, механізми, процедури і технології державного управління або 

встановлюють завдання по їх розробці, прийняттю і впровадженню, визначають вимоги до 

них.  
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Це, зокрема, Закони України «Про державну службу»1 від 10 грудня 2015 року № 889-VIII; 

«Про службу в органах місцевого самоврядування»2 від 7 червня 2001 року № 2493-III; 

«Про запобігання корупції»3 від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII, тощо. 

Проте підвищення якості державного управління залишається одним із головних завдань, 

що стоять перед українським суспільством і державою. В Основних напрямах діяльності 

Уряду України на період до 2020 року підвищення якості державного управління 

розглядається і як один із напрямів діяльності Уряду в цілому, і як одна з двох умов 

ефективного запуску нової моделі економічного зростання. Зокрема, Розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 474 «Деякі питання реформування 

державного управління України»4 було схвалено Стратегію реформування державного 

управління України на період до 2021 року та План заходів з її реалізації. Основною метою 

Стратегії є вдосконалення системи державного управління і відповідно підвищення рівня 

конкурентоспроможності країни. Результатом реалізації цієї Стратегії повинна стати більш 

ефективна та підзвітна громадянам система державного управління, яка працює в 

інтересах суспільства, забезпечує сталий розвиток країни та надає якісні послуги. 

Система органів виконавчої влади складається з трьох ланок наступних організаційно-

правових рівнів:  

1) вищого – Кабінет Міністрів України;  

2) центрального – міністерства, державні служби, державні агентства, державні інспекції 

та центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом;  

3) адміністративно-територіального – територіальні органи виконавчої влади та місцеві 

державні адміністрації. 

 

Центральні органи виконавчої влади 

Правовою основою створення та діяльності центральних органів є положення статті 116 

Конституції України5 та Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»6 від 17 

березня 2011 року № 3166-VI які визначають організацію, повноваження та порядок 

діяльності центральних органів виконавчої влади України. Відповідно до Статті 1 Закону 

визначено, що систему центральних органів виконавчої влади складають міністерства 

України та інші центральні органи виконавчої влади. 

Система центральних органів виконавчої влади є складовою системи органів виконавчої 

влади, вищим органом якої є Кабінет Міністрів України. 

                                                             
1 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text  
2 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14#Text  
3 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text  
4 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-%D1%80#Text  
5 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4722  
6 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4722
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text
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Міністерства забезпечують формування та реалізують державну політику в одній чи 

декількох сферах, інші центральні органи виконавчої влади виконують окремі функції з 

реалізації державної політики. 

Повноваження міністерств, інших центральних органів виконавчої влади поширюються на 

всю територію держави. 

Керуючись Статтею 13 зазначеного Закону, міністерства і відомства можуть створювати 

свої територіальні органи, які утворюються у випадках, коли їх створення передбачено 

положенням про міністерство, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Територіальні 

органи утворюються як юридичні особи публічного права в межах граничної чисельності 

державних службовців та працівників міністерства і коштів, передбачених на утримання 

міністерства, ліквідовуються, реорганізовуються за поданням міністра Кабінетом Міністрів 

України. 

Інші центральні органи виконавчої влади як служби, агентства, інспекції, комісії 

утворюються згідно Статті 16 зазначеного Закону для виконання окремих функцій з 

реалізації державної політики. Їх діяльність спрямовується та координується Кабінетом 

Міністрів України через відповідних міністрів згідно із законодавством. 

 

Місцеві органи виконавчої влади 

Виконавчу владу на місцевому територіальному рівні тобто в областях, районах, містах 

Києві та Севастополі здійснюють обласні, районні, Київська та Севастопольська міські та 

районні в містах Києві і Севастополі державні адміністрації. Місцеві (територіальні) органи 

(підрозділи) міністерств та інших ЦОВВ також здійснюють визначені законодавством 

функції виконавчої влади. 

Правовою основою організації та діяльності місцевих органів виконавчої влади є 

положення статей 118 і 119 Конституції України7 та Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації»8 від 9 квітня 1999 року № 586-XIV, згідно з якими виконавчу владу в областях 

і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.  

Місцеві державні адміністрації є єдиноначальними органами виконавчої влади загальної 

компетенції, що уособлюються головами місцевих державних адміністрацій. Згідно з 

пунктом 10 статті 106 Конституції України голови місцевих державних адміністрацій 

призначаються на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняються з посади 

Президентом України. При здійсненні своїх повноважень вони відповідальні перед главою 

держави і Кабінетом Міністрів України. Районні державні адміністрації також підзвітні та 

підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. 

Місцевим державним адміністраціям відповідно до законів України можуть передаватися 

(делегуватися) для здійснення окремих повноважень органів виконавчої влади вищого 

рівня. Надання таких повноважень повинне супроводжуватися передачею місцевим 

                                                             
7 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text  
8 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text
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державним адміністраціям відповідних фінансових, матеріально-технічних та інших 

ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень.  

Також постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 року № 6069 затверджено 

рекомендаційні переліки структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської 

міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій із 

забезпечення взаємодії та здійснення окремих повноважень органів місцевого 

самоврядування. 

 

Місцеве самоврядування 

Систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, 

правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування 

визначено відповідно статтями 140 -146 Конституції України10 та Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»11 від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР  

Місцеве самоврядування, його органи, згідно Конституції України, не входять до механізму 

державної влади, хоча це й не означає його повної автономності від держави, державної 

влади.  

Взаємозв'язок місцевого самоврядування з державою досить тісний і знаходить свій вияв у 

тому, що, по-перше, і місцеве самоврядування, і державна влада мають єдине джерело - 

народ; по-друге, органам місцевого самоврядування законом можуть надаватися окремі 

повноваження органів виконавчої влади і стан їх реалізації контролюється відповідними 

органами виконавчої влади; має особливий об'єкт управління - питання місцевого 

значення, перелік яких у вигляді предметів відання органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування визначено в Законі України від 21 травня 1997 р. «Про місцеве 

самоврядування в Україні». Таке становище місцевого самоврядування в політичній системі 

дозволяє характеризувати його як самостійну (поряд з державною владою) форму 

публічної влади - публічну владу територіальної громади. 

У загальному вигляді найважливіші питання, віднесені до відання місцевого 

самоврядування, визначені Конституцією України, ст. 143 якої передбачає, що 

територіальні громади села, селища, міста: 

– -безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють 

майном, що є в комунальній власності; 

- затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і 

контролюють їх виконання;  

- затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і 

контролюють їх виконання;  

- встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону;  

- забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів;  

                                                             
9 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/606-2012-%D0%BF#Text  
10 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4722  
11 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/606-2012-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4722
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text
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- утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і 

установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання 

місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції. 

Разом з тим, в Україні продовжується реформа децентралізації12, метою якої є 

формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади 

для створення і підтримки повноцінного життєвого середовища для громадян, надання 

високоякісних та доступних публічних послуг, становлення інститутів прямого 

народовладдя, узгодження інтересів держави та територіальних громад. Реформа 

передбачає відповідальність органів місцевого самоврядування перед жителями – за 

ефективність своєї роботи, а перед державою – за її законність. 

Реформа децентралізації дала поштовх до формування дієздатного та найбільш 

наближеного до громадянина інституту влади – місцевого самоврядування. 

Добровільне об'єднання територіальних громад дозволило новоутвореним органам 

місцевого самоврядування дістати відповідні повноваження та ресурси, що їх раніше мали 

міста обласного значення. 

Інтереси громадян, які мешкають на території об’єднаної громади, тепер представляють 

обраний голова, депутатський корпус та виконавчі органи ради громади, що забезпечують 

реалізацію наданих законом повноважень в інтересах громади. У населених пунктах, що 

увійшли до складу об’єднаної громади, право жителів на місцеве самоврядування та 

надання послуг громадянам забезпечують обрані ними старости. 

Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»13 від 5 

лютого 2015 року № 157-VIII, збільшення та об’єднання громад здійснювалось шляхом 

добровільного об’єднання з урахуванням думки громадян. Обов’язковим при плануванні 

створення громад є визначення потенційних ресурсних можливостей громади для 

економічного та соціального розвитку і можливості забезпечити надання якісних послуг 

жителям. 

Із внесенням змін до Податкового14 та Бюджетного15 кодексів, від 1 січня 2015 року 

об’єднані громади здобули повноваження та ресурс, які мають міста обласного значення, 

зокрема – зарахування до місцевих бюджетів обєднаних територіальних громад 60 

відсотків податку на доходи фізичних осіб на власні повноваження. Окрім того, на місцях 

повністю залишаються надходження від податків: єдиного, на прибуток підприємств і 

фінансових установ комунальної власності та податку на майно (нерухомість, земля, 

транспорт). 

До того ж, обєднані територіальні громади мають прямі міжбюджетні відносини з 

державним бюджетом (до реформи прямі відносини мали лише обласні та районні 

бюджети, бюджети міст обласного значення), для виконання делегованих державою 

повноважень їм надаються відповідні трансферти (дотації, освітня та медична субвенції, 

                                                             
12 https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/efektivne-vryaduvannya/reforma-decentralizaciyi  
13 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text  
14 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text  
15 zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text  

https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/efektivne-vryaduvannya/reforma-decentralizaciyi
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
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субвенція на розвиток інфраструктури громад тощо). Законодавчі зміни також надали 

право органам місцевого самоврядування затверджувати місцеві бюджети незалежно від 

дати прийняття закону про Державний бюджет. 

Такі покращення вже дали перші помітні результати. Власні доходи місцевих бюджетів з 

2014 по 2019 рік збільшилися на 200 млрд. грн. (з 68,6 млрд. грн. до 267 млрд. грн). Це — 

реальний інструмент впливу на досягнення результату та відповідальність за довіру 

громад. 

Об’єднані територіальні громади, крім зростання власних фінансових можливостей, у 

результаті децентралізації мають й інші інструменти забезпечення економічного розвитку 

– здійснення зовнішніх запозичень, самостійне обрання установ з обслуговування коштів 

місцевих бюджетів відносно розвитку та власних надходжень бюджетних установ. 

Децентралізовано повноваження у сфері архітектурно-будівельного контролю та 

удосконалення містобудівного законодавства, органам місцевого самоврядування надано 

право самостійно визначати містобудівну політику. 

Після прийняття низки законів щодо децентралізації повноважень і регулювання земельних 

відносин громади дістануть право розпоряджатися землями за межами населених пунктів. 

Верховною Радою України прийнято закони, які надають можливість децентралізувати 

частину повноважень центральних органів виконавчої влади щодо надання базових 

адміністративних послуг: реєстрацію нерухомості, бізнесу, місця проживання особи – 

передавши їх на рівень громад. 

Напрацьовані законопроєкти, покликані чітко розмежувати повноваження у сфері освіти, 

охорони здоров’я, дозвілля, соціально-економічного розвитку, інфраструктури між 

органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на кожному з 

територіальних рівнів адміністративно-територіального устрою держави. 

Завданнями реформи децентралізації є формування нової територіальної основи для 

діяльності органів влади та ефективного місцевого самоврядування з оптимальною 

системою територіальної організації влади на новій територіальній основі, зокрема, серед 

іншого, через: 

 розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та органами 

виконавчої влади, в тому числі щодо повноважень територіальних органів 

центральних органів виконавчої влади, їх підрозділів з урахуванням принципу 

субсидіарності та нової територіальної основи; 

 переформатування місцевих державних адміністрацій відповідно до нової 

компетенції, основними повноваженнями яких буде забезпечення законності та 

правопорядку, додержання прав і свобод громадян, виконання державних і 

регіональних програм, забезпечення координації (взаємодії) діяльності 

територіальних органів центральних органів виконавчої влади, здійснення 

адміністративного нагляду за законністю актів органів місцевого самоврядування. 
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Ключові результати реформи децентралізації 

В Україні процес децентралізації розпочато 2014 року з прийняттям Концепції реформи 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні16 від 1 квітня 2014 

р. № 333-р, законів України «Про співробітництво територіальних громад»17 від 17 червня 

2014 року № 1508-VII, «Про добровільне об’єднання територіальних громад»18 від 5 лютого 

2015 року № 157-VIII та змін до Бюджетного і Податкового кодексів – щодо фінансової 

децентралізації. 

Цей процес дозволив формувати відповідно до положень Європейської хартії місцевого 

самоврядування значний дієвий і спроможний інститут місцевого самоврядування на 

базовому рівні – об’єднані територіальні громади (ОТГ). 

За 6 років реформи утворено 1070 ОТГ, у які добровільно об’єдналися 4882 громад.  

Урядом затверджено перспективні плани формування територій громад 24 областей, які 

на 100 відсотків охоплюють територію областей. 

Площа утворених ОТГ становить майже 47відсотків від загальної площі України. В ОТГ та 

містах обласного значення проживає понад 70 відсотків населення України. 

Відповідно до прийнято Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад»19 від 16 квітня 

2020 року № 562-IX, Кабінетом Міністрів України визначено адміністративні центри та 

затверджено території 1470 спроможних територіальних громад (було 11250 

територіальних громад). Також згідно Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 

року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів»20 з 490 утворено 136 районів 36 з 

яких мають кількість жителів менше 150 тисяч. 

Завдяки запровадженню міжмуніципального співробітництва громади отримали 

можливість консолідувати зусилля та реалізовувати спільні проекти. Зокрема 1354 

територіальних громад уклали 604 договори про співробітництво. 

 

2. ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ЗМІН У ЗАВДАННЯХ ТА 

ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ СТРУКТУРІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 

Із набуттям в 1991 році Україною незалежності та на вимогу Конституції України21 

прийнятої на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, яка дозволяє 

приватну власність, у державі було переглянуто норми державного регулювання 

економіки, змінено аграрну політику, запроваджено аграрну реформу, розпочато 

                                                             
16 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text  
17 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18#Text  
18 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text  
19 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/562-20#Text  
20 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-20#Text  
21 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/562-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
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формування нових аграрних відносин тощо. На цих підставах було утворено і діяло 

Міністерство аграрної політики України, як головний орган у системі центральних органів 

виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної аграрної політики, 

продовольчої безпеки держави, державного управління у сфері сільського господарства, 

садівництва, виноградарства, харчової і переробної промисловості та комплексного 

розвитку сільських територій (постанова Кабінету Міністрів України від 1 листопада 2006 

року № 1541 «Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики 

України»22, втрата чинності 23 листопада 2011 року № 140923). 

У результаті адміністративної реформи 2010 року згідно Указу Президента України 

«Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»24 від 9 грудня 2010 року 

№ 1085/2010, прийнято рішення утворити: 

Міністерство аграрної політики та продовольства України та Державну інспекцію сільського 

господарства України, реорганізувавши Міністерство аграрної політики України; 

Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України, реорганізувавши Державний 

комітет ветеринарної медицини України, а також поклавши на цю Службу функції з 

реалізації державної політики у сфері охорони прав на сорти рослин; 

Державне агентство земельних ресурсів України, реорганізувавши Державний комітет 

України із земельних ресурсів; 

Державне агентство лісових ресурсів України, реорганізувавши Державний комітет 

лісового господарства України; 

Державне агентство рибного господарства України, реорганізувавши Державний комітет 

рибного господарства України; 

Також зазначений наказ визачав Центральні органи виконавчої влади, діяльність яких 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідних членів 

Кабінету Міністрів України, зокрема: 

1) через Міністра аграрної політики та продовольства України: 

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України 

Державне агентство земельних ресурсів України 

Державне агентство лісових ресурсів України 

Державне агентство рибного господарства України 

Державна інспекція сільського господарства України (ліквідована постановою Кабінету 

Міністрів України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»25 від 

10 вересня 2014 р. № 442). 

                                                             
22 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1541-2006-%D0%BF#Text 
23 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1409-2011-%D0%BF#Text  
24 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1085/2010#Text   
25 https://www.kmu.gov.ua/npas/247600952  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2010
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1541-2006-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1409-2011-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1085/2010#Text
https://www.kmu.gov.ua/npas/247600952
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Затверджено Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, 

Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 50026, та визначено граничну 

чисельність працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої 

влади в 2010 році. Згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

граничної чисельності працівників апарату центральних органів виконавчої влади і 

підпорядкованих їм територіальних органів та інших державних органів»27 від 13 травня 

2009 р. № 464: 

Найменування органу виконавчої влади Гранична чисельність 
працівників 

апарату територіальних 
органів 

Міністерство аграрної політики та продовольства  472  

Державне агентство земельних ресурсів 390 14351 

Державне агентство лісових ресурсів 106 798 

Державне агентство рибного господарства 105  

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба 105 3959 

До 2015 року Мінагрополітики здійснює свою діяльність в межах Положення затвердженого 

Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500 

В 2015 році постановою Кабінету Міністрів України схвалено нове Положення про 

Міністерство аграрної політики та продовольства України28 від 25 листопада 2015 р. № 

1119 із змінами (Постанова втратила чинність на підставі Постанови Кабінету Міністрів № 

124 від 17.02.202129), яким визначено що: 

Мінагрополітики є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади 

основними завданнями якого є забезпечення: 

1) формування та реалізація 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 (далі - 

сфери агропромислового виробництва), технічної політики у сфері агропромислового 

комплексу та машинобудування для агропромислового комплексу, 

сільськогосподарської дорадчої діяльності, виробництва та обігу органічної продукції 

(сировини), моніторингу та родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського 

призначення, насінництва та розсадництва; 

                                                             
26 https://ips.ligazakon.net/document/u500_11?an=531&ed=2012_01_03  
27 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/464-2009-%D0%BF#Text  
28 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1119-2015-%D0%BF#Text  
29 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-2021-%D0%BF#Text  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-2021-%D0%BF#n960
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-2021-%D0%BF#n960
https://ips.ligazakon.net/document/u500_11?an=531&ed=2012_01_03
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/464-2009-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1119-2015-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-2021-%D0%BF#Text
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2) формування та реалізації державної політики у 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, 

у сфері 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; 

3) формування державної політики у сфері нагляду (контролю) у системі інженерно-

технічного забезпечення агропромислового комплексу. 

З метою приведення Положення до змін в законодавстві, зокрема нового Закону України 

«Про державну службу»30, а також виконання рішень Уряду щодо опртимізації системи 

органів виконавчої влади Урядом декілька разів вносилися зміни до Положення про 

Міністерство аграрної політики та продовольства України.  

Так, змінами:  

- від 22 липня 2016 року № 48231 повноваження із формування державної політики у 

сфері земельних відносин, у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності, 

державного земельного кадастру, використання та охорони земель усіх категорій і 

форм власності передано від Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства до Мінагрополітики України. Також внесено зміни 

у документи, що регламентують підпорядкування та підзвітність Державної служби 

України з питань геодезії, картографії та кадастру;  

- від 22 вересня 2016 року № 65032 у Положенні розмежовано повноваження між 

міністром та керівником державної служби в державному органі - державним 

секретарем міністерства, уточнено повноваження Мінагрополітики у сфері 

тваринництва в частині визначення (проведення) процедури присвоєння відповідного 

статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві, проведення бонітування тварин та 

ведення племінного обліку, а також визначення уповноважених установ (організацій) 

та селекційних центрів з визначення племінної цінності плідників за походженням, 

власною продуктивністю та якістю потомства.  

- від 28 грудня 2016 року № 105133 в звязку з ліквідацією Державної інспекції сільського 

господарства, покладено функції із здійснення реєстрації та обліку машин, державного 

нагляду (контролю) в частині експлуатації та технічного стану машин, функції із 

здійснення сертифікації насіння і садивного матеріалу, державного нагляду (контролю) 

                                                             
30 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text  

31 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/482-2016-%D0%BF#n104  

32 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/650-2016-%D0%BF#Text 

33 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2016-%D0%BF#n48  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/482-2016-%D0%BF#n104
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/650-2016-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2016-%D0%BF#n48
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у сферах охорони прав на сорти рослин, насінництва та розсадництва, здійснення 

державного контролю за якістю зерна та продуктів його переробки; здійснення 

державного нагляду (контролю) за додержанням заходів біологічної і генетичної 

безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та 

практичного використання генетично модифікованого організму у відкритих системах 

на підприємствах, в установах та організаціях агропромислового комплексу незалежно 

від їх підпорядкування і форми власності; здійснення радіаційного контролю за рівнем 

радіоактивного забруднення сільськогосподарської продукції і продуктів харчування - 

на Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. 

Організаційна структура міністерства зазнавала змін з кожною змінюю уряду, відповідно і 

Міністра, відбувалася ротація вищої та середньої ланки керівників. Створювалися нові, 

об’єднувалися, ліквідовувалися, перейменовувалися структурні підрозділи міністерства. 

Постійна зміна керівників структурних підрозділів призводила до «вихолощення» 

професійних кадрів, що в кінцевому результаті впливає на результативність роботи та 

ефективність прийняття рішень. 

Організаційна структура 

Міністерства аграрної політики та продовольства України 
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Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 «Деякі 

питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних 

органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів»34 (із змінами і 

доповненнями), гранична чисельність працівників апарату Мінагрополітики змінювалась 

наступним чином: 

Найменування органу 

виконавчої влади 

Гранична чисельність працівників Рік  

апарату у тому числі державних 
службовців 

 

Міністерство аграрної 
політики та продовольства 

357 353 2015 

360 356 2016 

382 378 2017 

В 2017 році збільшення чисельності відбулося відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 18 серпня 2017 р. № 647 «Деякі питання реалізації комплексної реформи 

державного управління»35 за рахунок введення фахівців з питань реформ. 

За даними Фонду державного майна України до сфери управління Міністерства станом на 

01.01. 2014 належало 885 державних підприємств. 

Мінагрополітики координує діяльність наступних центральних органів виконавчої влади: 

1. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру 

Постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 «Про оптимізацію 

системи центральних органів виконавчої влади» 36 утворено Державну службу України з 

питань геодезії, картографії та кадастру, реорганізувавши Державне агентство земельних 

ресурсів України шляхом перетворення. 

«Оптимізація» системи центрального органу виконавчої влади не змінювала зміст 

діяльності цього органу, а постійно змінювалась його назва й підпорядкованість Таким 

чином у різні роки він був підпорядкований Міністерству екології та природних ресурсів 

України, Міністерству аграрної політики та продовольства України, Міністерству 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та в 2016 році 

знову повернуто в сферу управління Мінагрополітики.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про Державну службу України з 

питань геодезії, картографії та кадастру»37 затвердженої 14 січня 2015 року № 15 (із 

змінами), Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру 

(Держгеокадастр) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 

                                                             
34 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85-2014-%D0%BF#n13 
35 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/647-2017-%D0%BF#n68 
36 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF#Text  
37 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-2015-%D0%BF#Text  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85-2014-%D0%BF#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/647-2017-%D0%BF#n68
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-2015-%D0%BF#Text
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спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної 

політики та продовольства.  

Основними завданнями Держгеокадастру є: 

- реалізація державної політики у сфері 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; 

- надання адміністративних послуг згідно із законом у відповідній сфері; 

- внесення на розгляд Міністра аграрної політики та продовольства пропозицій щодо 

забезпечення формування державної політики у сфері 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. 

Держгеокадастр здійснює свої повноваження безпосередньо і через утворені в 

установленому порядку територіальні органи. 

До сфери управління Держгеокадастру входить 24 територіальних органи, 24 інститути 

землеустрою, 22 топографо-геодезичні підприємства, ценрт державного земельного 

кадастру та державна установа «Інститут охорони ґрунтів України». 

Гранична чисельність працівників апарату Держгеокадастру визначена у кількості 274 

штатних одиниць, територіальних органів - 9750 штатних одиниць згідно постанови 

Кабінету Міністрів від 05.04.2014 № 85 «Деякі питання затвердження граничної 

чисельності працівників апарату та територіальних органів виконавчої влади, інших 

державних органів»38. 

Оскільки, значну кількість правочинів громадяни можуть здійснити спираючись виключно 

на відомості, які надаються у Держгеокадастрі, а Дергеокадаст є розпорядником великого 

обсягу інформації у сфері 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, то починаючи з 01 січня 2015 року, відповідно до Закону України «Про 

адміністративні послуги»39, на всій території України органи земельних ресурсів надають 

платні та безоплатні послуги через центри надання адміністративних послуг, які утворені 

при місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування. 

Повернуто в структуру Мінагрополітики. 

                                                             
38 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85-2014-%D0%BF#Text  
39 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17#Text  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85-2014-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17#Text


17 

2. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 «Про 

оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»40 впродовж 2015 – 2017 років 

в Україні відбулося реформування системи державних органів ветеринарної медицини. 

Зокрема, було створено Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів 

та захисту споживачів (далі – Держпродспоживслужба)  

Центральні й територіальні органи Державної ветеринарної та фітосанітарної служби 

України, Державної інспекції з питань захисту прав споживачів та Державної санітарно-

епідеміологічної служби України були ліквідовані шляхом їх приєднання до відповідних 

органів Держпродспоживслужби України. Наслідком проведеного реформування є зміни, 

що відбулися впродовж 2016 – 2017 років у правовому і структурно-функціональному 

забезпеченні системи державних органів ветеринарної медицини на центральному та 

територіальному рівнях: внесення змін до Закону України «Про ветеринарну медицину»41, 

скасування повноважень і реорганізація структурної побудови. 

Також було ліквідовано Державну пробірну службу та Державну інспекцію сільського 

господарства з передачею частини функцій на Державну службу з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів. 

Діяльність Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів певний час спрямовувалася і координувалася Кабінетом Міністрів, а потім через 

Міністра аграрної політики та продовольства до ліквідації в 2019 році Мінагрополітики. 

Відповідно до Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів (із змінами)42 затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 2 вересня 2015 року № 667 Державна служба України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) є 

центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується 

Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства. 

Основними завданнями Держпродспоживслужби є: 

1) реалізація державної політики у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та 

окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин, ідентифікації 

та реєстрації тварин, санітарного законодавства, санітарного та епідемічного благополуччя 

населення (крім виконання функцій з реалізації державної політики у сфері 

епідеміологічного нагляду (спостереження) та у сфері гігієни праці та функцій із здійснення 

дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників), з контролю за 

цінами, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу 

на здоров’я населення, метрологічного нагляду, ринкового нагляду в межах сфери своєї 

                                                             
40 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF#Text  
41https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2498-12#Text    
42 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/667-2015-%D0%BF#Text  

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2498-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/667-2015-%D0%BF#Text
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відповідальності, насінництва та розсадництва (в частині сертифікації насіння і садивного 

матеріалу), реєстрації та обліку машин в агропромисловому комплексі, державного 

контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і реклами в цій 

сфері; 

2) здійснення відповідно до закону державного ветеринарно-санітарного контролю, 

державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства, санітарного 

та епідемічного благополуччя населення (крім виконання функцій з реалізації державної 

політики у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження) та у сфері гігієни праці та 

функцій із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення 

працівників), здоров’ям та благополуччям тварин, безпечністю та окремими показниками 

якості харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження, репродуктивним 

матеріалом, племінною справою у тваринництві, біологічними продуктами, патологічним 

матеріалом, ветеринарними препаратами, субстанціями, кормовими добавками, 

преміксами, кормами та іншими об’єктами санітарних заходів, застосуванням санітарних та 

ветеринарно-санітарних заходів, профілактичних і протиепідемічних заходів щодо охорони 

в межах компетенції території України від проникнення хвороб людей, тварин та рослин з 

території інших держав або карантинних зон, вимог законодавства у сфері насінництва та 

розсадництва, дотриманням законодавства про захист прав споживачів, за дотриманням 

законодавства про рекламу в частині захисту прав споживачів реклами, законодавства 

щодо зберігання, транспортування, торгівлі та застосування засобів захисту рослин, 

показників вмісту шкідливих для здоров’я людини речовин та інгредієнтів у тютюнових 

виробах, які реалізуються на території України, дотриманням вимог щодо формування, 

встановлення та застосування державних регульованих цін, здійснення державного 

нагляду (контролю) у сфері агропромислового комплексу, здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері охорони прав на сорти рослин, у сфері туризму та курортів, за якістю 

зерна та продуктів його переробки, за додержанням заходів біологічної і генетичної 

безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та 

практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритих системах на 

підприємствах, в установах та організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх 

підпорядкування і форми власності, за рівнем радіоактивного забруднення 

сільськогосподарської продукції і продуктів харчування, за діяльністю суб’єктів 

господарювання, які здійснюють виробництво, перевезення, зберігання, реалізацію 

органічної продукції (сировини); 

3) здійснення контролю за виконанням фітосанітарних заходів; 

4) здійснення ринкового нагляду в межах сфери своєї відповідальності; 

5) здійснення метрологічного нагляду; 

6) здійснення в межах компетенції контролю за факторами середовища життєдіяльності 

людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення. 

Держпродспоживслужба здійснює свої повноваження безпосередньо та через свої 

територіальні органи. 
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В мережі Держпродспоживслужби знаходиться: 24 головних управління в областях та м. 

Київ, 24 фітосанітарні лабораторії, 6 регіональних служб державного ветеринарно-

санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, державний 

науково-дослідний інститут та 4 його філії, 2 контрольно-токсикологічні лабораторії, 

державний центр ветеринарної медицини птахівництва. 

Крім того, до сфери управління служби належить 21 державне підприємство, 3державні 

фабрики, 2 державних науково-контрольних інститути.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 05.04.2014 № 85 «Деякі питання 

затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів 

виконавчої влади, інших державних органів»43 гранична чисельність центрального апарату 

Держпродспоживслужби затверджена в кількості 300 одиниць (в тому числі 290 одиниць – 

державні службовці) та його територіальних органів – 9853 одиниці (в тому числі 6670 

одиниць – державні службовці). 

Держпродспоживслужба після відновлення Мінагрополітики залишилася в структурі 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. 

3. Державне агентство рибного господарства України 

Державне агентство рибного господарства України (Держрибагентство) є центральним 

органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства, відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державне 

агентство рибного господарства України» (із змінами)44 від 30 вересня 2015 року № 895. 

Основними завданнями Держрибагентства є: 

1) реалізація державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості, 

охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства, 

безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства; 

2) внесення на розгляд Міністра аграрної політики та продовольства пропозицій щодо 

забезпечення формування державної політики у сфері рибного господарства та рибної 

промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання 

рибальства, безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства. 

Держрибагентство (орган рибоохорони) здійснює свої повноваження безпосередньо, а 

також через утворені в установленому порядку територіальні органи (органи 

рибоохорони). 

До сфери управління Держрибагентства належать 42 державні підприємства, установи та 

організації: 15 – підприємства аквакультури та промислового рибальства, 7 – рибні порти 

                                                             
43 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85-2014-%D0%BF#Text  
44 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/895-2015-%D0%BF#Text  
44 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85-2014-%D0%BF#Text  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85-2014-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/895-2015-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85-2014-%D0%BF#Text
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та адміністрації портів, 6 – науково-дослідні та проєктні інститути, 9 – бюджетні установи, 

ще 5 – знаходяться у стані припинення (банкрутство, ліквідація). 

Постановою Кабінету Міністрів від 05.04.2014 № 85 «Деякі питання затвердження 

граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів виконавчої влади, 

інших державних органів»45 затверджено граничну чисельність працівників апарату 

Держрибагентства та його територіальних органів у кількості 1717 одиниці, з яких 1272 

одиниці – державні службовці.  

Фактична чисельність працівників апарату Держрибагентства та його територіальних 

органів у 2019 році становила всього 1224 одиниці, з них 900 одиниць – державні 

службовці. 

Координація діяльності Держрибагенства, після ліквідації Мінагрополітики, здійснювалася 

через Міністра захисту довкілля та природних ресурсів, наразі повернуто в структуру 

Мінагрополітики. 

4. Державне агентство лісових ресурсів України 

Державне агентство лісових ресурсів України (Держлісагентство) є центральним органом 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України через Міністра аграрної політики та продовольства (постанова Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Положення про Державне агентство лісових ресурсів 

України»46 від 8 жовтня 2014 року № 521, із змінами). 

Основними завданнями Держлісагентства є: 

- реалізація державної політики у сфері лісового та мисливського господарства; 

- внесення на розгляд Міністра аграрної політики та продовольства пропозицій щодо 

забезпечення формування державної політики у сфері лісового та мисливського 

господарства. 

Держлісагентство здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в 

установленому порядку територіальні органи. 

Держлісагентство координує діяльність 397 підприємств, установ та організацій, з них 

лісові господарства – 263, лісомисливські господарства – 51, мисливські господарства – 5, 

лісопромислові та інші підприємства – 9, національні парки – 5, природні заповідники – 7, 

науководослідних станцій - 7, філіали науково-дослідного інституту – 2. 

Штатна чисельність апарату Держлісагентства та обласних управлінь лісового та 

мисливського господарства становить 699 службовців. 

Держлісгенство після ліквідації Мінагрополітики передано в сферу управління Міністерства 

захисту довкілля та природних ресурсів. 

                                                             
 
46 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/521-2014-%D0%BF#Text https://forest.gov.ua/agentstvo/polozhennya-pro-

derzhlisagentstvo  
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З метою перезавантаження застарілої пострадянської системи управління та формування 

ефективної системи державного управління, що здатна виробляти і реалізовувати цілісну 

державну політику, спрямовану на потреби громадян, сталий суспільний розвиток та 

адекватне реагування на внутрішні і зовнішні виклики урядом запроваджена реформа 

держуправління. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 644 «Деякі питання 

упорядкування структури Секретаріату Кабінету Міністрів України, апарату міністерств та 

інших центральних органів виконавчої влади»47 міністерство було визначене одним із 

десяти пілотних міністерств, де запроваджується проведення комплексної реформи 

державного управління. 

Реформа передбачена Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони, укладена 27 червня і ратифікована 16 вересня 2014 

року.  

Активна реалізація реформи розпочалася у 2016 році з прийняття нового Закону «Про 

державну службу» та комплексної Стратегії реформування державного управління України 

на період до 2021 року48, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 

червня 2016 р. № 474 «Деякі питання реформування державного управління України». 

Перший етап реформи державного управління передбачав проведення функціонального 

обстеження роботи міністерства.  

З метою чіткого розмежування функцій з формування та реалізації державної політики, 

надлишкових і невластивих функці, зокрема з надання адміністративних послуг, здійснення 

державного нагляду (контролю) та управління обєктами державної власності, а також 

усунення дублювання функцій між структурними підрозділами спільно з Офісом підтримки 

реформ49, ствреним при Міністерстві аграрної політики та продовольства, було проведено 

функціональне обстеження роботи міністерства. 

За результатами, Офісом підтримки реформ було запропоновано наступну структуру 

реформованого міністерства, а також розроблено положення про директорати та експертні 

групи.

                                                             
47 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/644-2017-%D0%BF#Text  
48 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/474-2016-%D1%80#Text  
49 https://agro.me.gov.ua/ua/npa/nakaz-minagropolitiki-pro-stvorennya-robochoi-grupi-ministerstva-agrarnoi-politiki-ta-

prodovolstva-ukraini-z-pitan-posilennya-institutsiynoi-spromozhnosti-ministerstva  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-%D1%80#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-%D1%80#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/644-2017-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/474-2016-%D1%80#Text
https://agro.me.gov.ua/ua/npa/nakaz-minagropolitiki-pro-stvorennya-robochoi-grupi-ministerstva-agrarnoi-politiki-ta-prodovolstva-ukraini-z-pitan-posilennya-institutsiynoi-spromozhnosti-ministerstva
https://agro.me.gov.ua/ua/npa/nakaz-minagropolitiki-pro-stvorennya-robochoi-grupi-ministerstva-agrarnoi-politiki-ta-prodovolstva-ukraini-z-pitan-posilennya-institutsiynoi-spromozhnosti-ministerstva
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В результаті в Міністерстві аграрної політики та продовольства було створено наступні 

директорати та затверджено їх Положення:  

Директорат безпечності та якості харчової продукції, основними завданнями якого 

є: 

- забезпечення формування державної політики у сфері безпечності та окремих показників 

якості харчових продуктів, ветеринарної медицини, здоров’я та благополуччя тварин, 

карантину, захисту рослин (далі – відповідні сфери компетенції Директорату) на основі 

постійного аналізу стану справ у сферах його компетенції, вироблення альтернативних 

варіантів розв’язання існуючих проблем; 

- здійснення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики, 

розроблення пропозицій щодо її продовження або коригування; 

- забезпечення нормативно-правового регулювання у сферах його компетенції. 

 

Директорат стратегічного планування та євроінтеграції. Основні цілі:  

- імплементація норм права ЄС у національне законодавство; 

- вдосконалення процесу стратегічного планування діяльності Міністерства; 

- координація роботи майбутніх генеральних директорів Міністерства з 

формування державної політики та забезпечення її відповідності визначеним 

цілям та пріоритетам. 

Директорат сільського розвитку. Основним завданням директорату є забезпечення 

формування та реалізація державної політики у сфері розвитку, зокрема, сільських 

територій, розвитку підприємництва у сільській місцевості, сільськогосподарської 

кооперації, сільськогосподарської дорадчої діяльності. 

Кількість фахівців з питань реформ, які працювали в Міністерстві аграрної політики та 

продовольства за інформацією станом на 31 грудня 2018 року складала 17 осіб50. 

Не дивлячись на проведення функціонального аналізу та запровадження диреторатів, 

міністерству так і не вдалося довести до логічного завершення реформування. Тут можна 

говорити про багато чинників, які не сприяли повноцінному проведенню реформи, але 

найголовніший мабуть - відсутність політичної волі керівництва міністерства.  

За результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на заходи 

з реалізації комплексної реформи державного управління Рахунковою палатою51 боло 

зроблено наступні висновки: «На даний час реформа забезпечує лише зміну форми 

структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади з департаментів на 

                                                             
50 https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/reform%20office/03_zvit_ukr_web.pdf  
51 https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2018/27-1_2018/R_RP_27-1_2018.pdf 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/reform%20office/03_zvit_ukr_web.pdf
https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2018/27-1_2018/R_RP_27-1_2018.pdf
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директорати і генеральні департаменти та підвищення мотивації праці фахівців 

“реформаторського складу” міністерств та інших державних органів.  

Водночас за майже 2,5 роки з дати затвердження Стратегії реформування практичних 

позитивних результатів перетворень за жодним з напрямів діяльності відповідних органів 

у певних сферах життєдіяльності держави не відбулося. Практичних здобутків 

новостворених директоратів (генеральних департаментів), що впливали б на якість 

надання адміністративних послуг громадянам України, як це передбачено Стратегією 

реформування, на дату аудиту не підтверджено в жодному державному органі, що бере 

участь у цій реформі. 

Кваліфікація та досвід роботи працівників, які за результатами конкурсу зараховувалися 

на посади фахівців з питань реформ, у багатьох випадках не відповідали критеріям, 

визначеним Стратегією реформування, яка передбачає формування команди 

висококваліфікованих і компетентних державних фахівців, здатних забезпечувати 

реалізацію пріоритетних реформ та спроможних підтримувати якісний процес формування 

та аналізу політики у пріоритетних галузях. 

Процеси реформування центральних органів виконавчої влади продовжують відбуватися 

безсистемно, не ґрунтуючись на результатах функціональних та інших аналітичних 

досліджень. За таких умов запроваджені заходи лише створюють додаткове фінансове 

навантаження на Державний бюджет України, не підвищують ефективність державного 

управління та не сприяють розвитку відповідних сфер життєдіяльності країни, створюють 

передумови для подальшої втрати довіри громадян України не тільки до виконавчої влади, 

але й до публічної адміністрації в цілому.». 

 

3. РАМКОВІ УМОВИ ДЛЯ НОВОГО MІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА 

ПРОДОВОЛЬСТВА І ПІДПОРЯДКОВАНИХ УСТАНОВ/СПЕЦІАЛЬНИХ 

ОРГАНІВ 

3.1. Порядок роботи міністерств економічного розвитку і торгівлі та 

аграрної політики та продовольства старий/новий 

Постановою Кабінету Міністрів України від від 02 вересня 2019 р. № 829 «Деякі питання 

оптимізації системи центральних органів виконавчої влади»52, з метою оптимізації системи 

центральних органів виконавчої влади та відповідно до пунктів 9 і 91 статті 116 Конституції 

України, було прийнято рішення про реорганізацію Міністерства аграрної політики та 

продовольства шляхом приєднання його до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства. Відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України від 16 жовтня 2019 № 221 «Про утворення комісії з питань 

передачі об'єктів державної власності»53 та згідно з актами приймання-передачі, цілісні 

                                                             
52 https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-optimizaciyi-sistem-829  
53 https://ips.ligazakon.net/document/ME191076  

https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-optimizaciyi-sistem-829
https://ips.ligazakon.net/document/ME191076
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майнові комплекси державних підприємств, установ та організацій, а також повноваження 

з управління корпоративними правами держави, які належали до сфери управління 

Мінагрополітики, передані до сфери управління Мінекономіки. Так, до Мінекономіки, згідно 

з переліками що затверджені розпорядженням Кабінету міністрів України «Деякі питання 

управління Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

об’єктами державної власності»54 від 09.10.2019 № 954-р, передано 289 суб’єктів: 277 

цілісних майнових комплексів державних підприємств та організацій, 6 господарських 

структур та повноваження з управління корпоративними правами держави по 6 суб’єктах 

господарювання. 

Відповідно відбулося скорочення чи об`єднання функцій підрозділів Мінагрополітики з 

відповідними підрозділами Мінекономіки, зокрема, відділ аналітичного та інформаційного 

забезпечення державного секретаря, сектор запобігання та виявлення корупції, 

управління внутрішнього аудиту, інформаційної політики та звязків з громадськістю, відділ 

бухгалтерського обліку та звітності, публічної інформації та розгляду звернень громадян, 

департамент правової та законопроектної роботи, кадрового забезпечення та роботи з 

персоналом, забезпечення роботи міністерства, господарсько-фінансовий, міжнародного 

співробітництва, стратегії та економічного розвитку, директорат стратегічного планування 

та євроінтеграції, тощо.  

Звільнено 9 керівників департаментів та 79 працівників апарату.  

Разом з тим, було збережено галузеві департаменти та директорати такі як аграрної 

політики, сільського розвитку, безпечності та якості харчової продукції. 

Також відбулася зміна керівників серед важливих державних підприємств, установ, 

організацій, зокрема Укрспирт (звільнено також керівників 6 спиртзаводів), Аграрний 

фонд, Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. У Держгеокадастрі 

відбулась комплексна перевірка, за результатами якої 36 керівників та усі очільники 

обласних управлінь звільнені, відповідно на усі позиції були призначені виконуючі 

обовязки. 

Наскільки було правильним рішення про ліквідацію Мінагрополітики, і наскільки воно 

сприяло переформатуванню підходів до формування та реалізації політик розвитку 

сільського господарства та сільського розвитку можна буде говорити лише після 

проведення певних досліджень. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2019 р. № 838 «Питання Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства»55 було змінено назву міністерства 

з «Міністерства економічного розвитку і торгівлі» на «Міністерство розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства» та затверджено Положення, в яке імплементовано 

положення про Міністерство аграрної політики та продовольства. 

                                                             
54 https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-upravlinnya-ministerstvom-rozvitku-m954ekonomiki-torgivli-ta-silskogo-

gospodarstva-obyektami-derzhavnoyi-vlasnosti  
55 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/838-2019-%D0%BF#n2  

https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-upravlinnya-ministerstvom-rozvitku-m954ekonomiki-torgivli-ta-silskogo-gospodarstva-obyektami-derzhavnoyi-vlasnosti
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-upravlinnya-ministerstvom-rozvitku-m954ekonomiki-torgivli-ta-silskogo-gospodarstva-obyektami-derzhavnoyi-vlasnosti
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/838-2019-%D0%BF#n2
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Основні завдання 

Міністерства аграрної політики та продовольства 

Завдання міністерства до реорганізації 

(Постанова КМУ від 25.11.2015 № 1119) 

Завдання міністерства після відновлення 

(Постанова КМУ від 17.02.2021. № 124) 
Мінагрополітики є головним органом у системі 
центральних органів виконавчої влади, що 

забезпечує  

Мінагрополітики є головним органом у системі 
центральних органів виконавчої влади, що 

забезпечує: 
формування та реалізує державну аграрну 
політику, державну політику у сферах 

сільського господарства та з питань 
продовольчої безпеки держави, охорони прав 
на сорти рослин, тваринництва, насінництва 

та розсадництва 
 

 
 

формування та реалізує державну аграрну 
політику, державну політику 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 (далі - сфері 
агропромислового виробництва), 

технічну політику 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; 

формування та реалізацію державної політики 

у 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, у сферах 
безпечності та окремих показників 

якості харчових продуктів, карантину та 
захисту рослин, у сфері 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 

формування та реалізацію державної політики 

у сферах рибного господарства та рибної 
промисловості, охорони, використання та 
відтворення водних біоресурсів, регулювання 

рибальства та безпеки мореплавства суден 
флоту рибного господарства, у сфері 

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; 
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земель усіх категорій і форм власності, 
родючості ґрунтів 

 формування та реалізацію державної 
політики у сфері національної 
інфраструктури геопросторових даних; 

формування державної політики у сфері 
нагляду (контролю) у системі інженерно-

технічного забезпечення агропромислового 
комплексу 

формування державної політики у сфері 
нагляду (контролю) у системі інженерно-

технічного забезпечення та інноваційного 
розвитку агропромислового комплексу. 

 

Основні завдання 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

Відповідно до Положення від 11.09.19 № 838 

(з моменту приєднання Мінагрополітики) 

Відповідно до Положення 17.02.21 № 124 

(після відокремлення Мінагрополітики) 
Мінекономіки є головним органом у системі 

центральних органів виконавчої влади, що 
забезпечує: 

Мінекономіки є головним органом у системі 

центральних органів виконавчої влади, що 
забезпечує: 

формування та реалізує державну політику 

економічного, соціального розвитку і торгівлі, 
державну промислову політику, державну 
військово-промислову політику, державну 

інвестиційну політику, державну 
зовнішньоекономічну політику, державну 
політику у сфері технічного регулювання, 

стандартизації, метрології та метрологічної 
діяльності, управління об’єктами державної 
власності, розвитку підприємництва, 

державно-приватного партнерства, 
інтелектуальної власності, інноваційної 
діяльності в реальному секторі економіки, 

туризму та курортів (крім здійснення 
державного нагляду (контролю) у сфері 
туризму та курортів), державних та публічних 

закупівель, а також державного замовлення 
на підготовку фахівців, наукових, науково-

педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 
кваліфікації та перепідготовку кадрів; 

формування та реалізує державну політику 

економічного, соціального розвитку і торгівлі, 
державну цінову політику, державну політику 
у сфері технічного регулювання, 

стандартизації, метрології та метрологічної 
діяльності, управління об’єктами державної 
власності, реалізації майна (майнових прав, 

інших активів) або прав на нього на 
конкурентних засадах у формі аукціонів, 
зокрема електронних, та здійснення контролю 

за її реалізацією, інтелектуальної власності, 
публічних закупівель, а також державного 
замовлення на підготовку фахівців, наукових, 

науково-педагогічних та робітничих кадрів, 
підвищення кваліфікації та перепідготовку 
кадрів; 

 

 формування та реалізує державну 

інвестиційну політику, державну 
інноваційну політику в реальному 
секторі економіки, державну 

зовнішньоекономічну політику, 
державну політику у сфері розвитку 
підприємництва, державно-приватного 

партнерства, зокрема з метою розвитку 
сільського господарства; 
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формування та реалізацію державної політики 
у сфері державної статистики, державного 

матеріального резерву, експортного 
контролю; 

формування та реалізацію державної політики 
у сфері державного матеріального резерву, 

державного експортного контролю; 

формування державної політики у сфері 

захисту прав споживачів, державної політики 
з контролю за цінами, державної регуляторної 

політики та державної політики з питань 
ліцензування, дозвільної системи, нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності; 

формування державної політики у сфері 

захисту прав споживачів, державної політики 
з контролю за цінами, державної регуляторної 

політики та державної політики з питань 
ліцензування, дозвільної системи, нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності; 

 формування та реалізує державну 
політику у сфері органічного 
виробництва, обігу та маркування 

органічної продукції; 
реалізацію державної політики у сфері 
організації та контролю за виготовленням 

цінних паперів, документів суворої звітності; 

реалізацію державної політики у сфері 
організації та контролю за виготовленням 

цінних паперів, документів суворої звітності; 
формування та реалізує державну 
аграрну політику, державну політику у 

сфері сільського господарства та з 
питань продовольчої безпеки держави, 
охорони прав на сорти рослин, 

тваринництва, насінництва та 
розсадництва; 

 

формування та реалізацію державної 
політики у сфері 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 сфері карантину 
та захисту рослин, у сфері 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; 

 

 формування та реалізацію державної 
політики у сфері ветеринарної 
медицини; 

 формування та реалізацію державної 
політики у сфері безпечності та окремих 
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показників якості харчових продуктів, 
карантину та захисту рослин; 

формування державної політики у сфері 
нагляду (контролю) у системі 
інженерно-технічного забезпечення 

агропромислового комплексу; 

 

формування та реалізує державну політику у 

сфері праці, зайнятості населення, трудової 
міграції, трудових відносин, соціального 
діалогу; 

формування та реалізує державну політику у 

сфері праці, зайнятості населення, трудової 
міграції, трудових відносин, соціального 
діалогу; 

формування та реалізацію державної політики 
у сфері промислової безпеки, охорони праці, 
гігієни праці, поводження з вибуховими 

матеріалами, здійснення державного 
гірничого нагляду, здійснення державного 
нагляду та контролю за додержанням вимог 

законодавства про працю та зайнятість 
населення. 

формування та реалізацію державної політики 
у сфері промислової безпеки, охорони праці, 
гігієни праці, поводження з вибуховими 

матеріалами, здійснення державного 
гірничого нагляду, здійснення державного 
нагляду та контролю за додержанням вимог 

законодавства про працю та зайнятість 
населення. 

Мінекономіки є уповноваженим органом з 

питань координації діяльності з реалізації 
державного оборонного замовлення. 

 

 

3.2. Пріоритети поточної аграрної політики 

Відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів України56 та Стратегічного плану 

діяльності Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на 

2020 – 2024 роки57 (Актуалізований), пріоритетами поточної аграрної політики є: 

- в частині земельної реформи:  

• Поетапне запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення із 

конкурентними правилами гри на умовах, що сприятимуть розвитку аграрного 

виробництва та сільських територій, а саме: рівні права та обов’язки для всіх учасників 

ринку, електронні торги для реалізації прав на землі державної та комунальної власності 

(за винятком продажу земель сільськогосподарського призначення державної та 

комунальної власності), захист прав землекористувачів.  

• Запровадження системи моніторингу земельних відносин з публічним висвітленням 

інформації щодо власників та землекористувачів земельних ділянок, цін на 

сільськогосподарські угіддя в розрізі адміністративних одиниць.  

• Завершення інвентаризації земель державної власності.  

                                                             
56 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/471-2020-%D0%BF#Text 
57 https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=8994a235-a0f3-4b25-a42c-

45bc7ac034dd&title=StrategichniiPlanDiialnostiMinisterstvaRozvitkuEkono 

https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=36c69c3d-4587-4e94-a7dd-833e4d1f9c7e
https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=36c69c3d-4587-4e94-a7dd-833e4d1f9c7e
https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=36c69c3d-4587-4e94-a7dd-833e4d1f9c7e
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/471-2020-%D0%BF#Text
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=8994a235-a0f3-4b25-a42c-45bc7ac034dd&title=StrategichniiPlanDiialnostiMinisterstvaRozvitkuEkono
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=8994a235-a0f3-4b25-a42c-45bc7ac034dd&title=StrategichniiPlanDiialnostiMinisterstvaRozvitkuEkono
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• Здійснення перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні 

ділянки, обмеження (обтяження) у їх використанні, зареєстровані до 1 січня 2013 року у 

Державному реєстрі земель.  

• Передача земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у 

комунальну власність територіальних громад.  

• Запровадження нової уніфікованої методики нормативної грошової оцінки земель в межах 

територій територіальних громад.  

• Дерегуляція процедури погодження документації із землеустрою та оцінки земель, 

запровадження механізму консолідації земель сільськогосподарського призначення.  

• Створення електронного реєстру інженерів-землевпорядників та надання їм повноважень 

із здійснення державної реєстрації земельної ділянки.  

• Забезпечення функціонування національного геопорталу геопросторових даних шляхом 

розроблення і затвердження Порядку функціонування національної інфраструктури 

геопросторових даних.  

• Запровадження прозорого механізму реалізації прав на землі державної та комунальної 

власності на електронних торгах.  

• Визначення механізмів повернення самозалісених сільськогосподарських угідь до стану, 

придатного для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, відновлення 

меліоративних систем.  

• Створення законодавчих умов для передачі меліоративних систем у користування 

сільськогосподарських товаровиробників та створення об’єднань водокористувачів.  

• Унеможливлення тіньової оренди землі через запровадження прозорого, єдиного для всіх 

оподаткування на гектар.  

• Делегування окремих функцій держави у сфері землекористування, контролю за 

використанням та охороною земель органам місцевого самоврядування.  

• Забезпечення ефективного механізму використання земель як кредитного ресурсу для 

суб’єктів господарювання аграрного сектору.  

• Припинення корупційних механізмів тіньової оренди земель державних та комунальних 

підприємств. 

- в частині продовольчої безпеки країни: 

• Сприяння розвитку українського фермерства як основи для відродження села шляхом 

державної підтримки, зокрема через реалізацію програми здешевлення кредитування і 

механізмів гарантування кредитів, програм технологічного супроводу та дорадництва.  

• Врахування практики держав - членів ЄС та інших держав під час визначення поняття 

“фермер” та оподаткування діяльності фермерів.  

• Створення умов для молоді і молодих сімей, які мають бажання займатися фермерством.  
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• Залучення інвестицій в аграрний сектор, сприяння експорту продукції 

сільськогосподарського виробництва. 

• Сприяння збалансованому нарощуванню експортного потенціалу тваринницьких галузей, 

виробництва доданої вартості, насамперед в сільськогосподарському виробництві та 

фермерській переробці, за рахунок закріплення пріоритетності та пропорцій надання 

прямої підтримки у сільському господарстві.  

• Забезпечення доступним кредитним ресурсом виробників сільськогосподарської та 

продовольчої продукції через запровадження механізму компенсації відсоткових ставок  

Підтримка становлення та розвитку нових експорто- та внутрішньоорієнтованих галузей 

виробництва сільськогосподарської та продовольчої продукції, а також альтернативних 

видів енергетики, формування “точок росту”.  

• Здешевлення страхових платежів (премій) за договорами страхування 

сільськогосподарських культур від ризику загибелі та тварин від інфекційних захворювань.  

• Створення державного аграрного реєстру сільськогосподарських підприємств з метою 

автоматизації виплати державної підтримки та кращого таргетування державної підтримки 

в агропромисловому комплексі.  

• Оптимізація процедури приватизації земель державних та комунальних 

сільськогосподарських підприємств, установ, організацій шляхом часткового розпаювання 

земель та передачі їх в оренду на земельних торгах.  

• Створення нормативно-правової бази для забезпечення прозорих та конкурентних умов 

передачі в оренду земель державних підприємств як інструмента боротьби з тіньовим 

використанням державного майна та джерела наповнення бюджетів.  

• Завершення реформи сфери безпечності і якості харчових продуктів, посилення захисту 

інтересів споживачів харчових і нехарчових продуктів.  

• Запровадження і вдосконалення на основі вимог законодавства ЄС державного 

регулювання у сфері здоров’я і благополуччя тварин, дитячого харчування, застосування 

матеріалів та предметів, що контактують з харчовими продуктами, захисту рослин 

(включаючи обіг і застосування пестицидів), новітніх харчових продуктів, державного 

контролю за генетично модифікованою продукцією у сільському господарстві та харчовій 

промисловості.  

• Створення ефективної системи державного контролю у сфері безпечності харчових 

продуктів, кормів, здоров’я та благополуччя тварин завдяки посиленню інституційної 

спроможності Держпродспоживслужби, перегляду контрольних функцій і скороченню 

надлишкових, переходу Держпродспоживслужби на широке консультування, навчання і 

надання допомоги суб’єктам господарювання у виконанні вимог відповідного 

законодавства, повноцінному переходу до ризикоорієнтованого контролю, діджиталізації 

всіх можливих адміністративних послуг і найважливіших процесів, дерегуляції у сфері 

здійснення державної санепідекспертизи, реєстрації експортерів, затвердження 

уніфікованих актів для всіх сфер і напрямів державного нагляду (контролю).  
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• Створення умов для визнання в Україні застосовуваних у ЄС переліків харчових добавок, 

харчових ароматизаторів, харчових ензимів, тверджень про користь для здоров’я та про 

споживчу цінність, кормових добавок; впровадження системи добровільної сертифікації 

продукції тваринного походження, що виробляється без використання антибіотиків; 

істотного зменшення частки фальсифікованих харчових продуктів; впровадження дієвої 

системи швидкого оповіщення про небезпечні харчові і нехарчові продукти, корми.  

• Створення можливостей для подання споживачами скарг на невідповідність харчової і 

нехарчової продукції в електронному вигляді з подальшим їх оперативним розглядом.  

• Впровадження постійного моніторингу стосовно всіх постачальників харчових продуктів 

до навчальних закладів.  

• Охоплення системою простежуваності 100 відсотків продукції тваринного походження, 

що перебуває в обігу в Україні.  

• Удосконалення нормативно-правового регулювання відносин щодо допуску інноваційних 

рішень та продуктів у сфері виробництва сільськогосподарської продукції, а саме: доступ 

новітніх засобів захисту рослин, насіння, сільськогосподарської техніки та інших 

інноваційних рішень 

 

3.3. Законодавчі і виконавчі завдання 

В рамках визначених пріоритетів міністерством було напрацьовано низку законопроектів, 

зокрема: 

проект закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань 

з питань консолідації земель»;  

проект Закону «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих 

актів щодо скасування інституту права постійного користування земельними ділянками»; 

проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

стимулювання діяльності фермерських господарств»;  

проект Закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 

створення Фонду розвитку сільських територій»; 

проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 

законів України щодо удосконалення правового регулювання страхування 

сільськогосподарської продукції з державною підтримкою»; 

проект закону «Про особливості правової охорони географічних зазначень, традиційних 

гарантованих особливостей, захист прав та застосування схем якості для 

сільськогосподарської продукції та харчових продуктів». 

законопроекти «Про вимоги до предметів та матеріалів, що контактують з харчовими 

продуктами», «Про захист рослин», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо харчових продуктів та інших об’єктів санітарних заходів». 
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А також заплановано на законодавчому рівні врегулювати питання: 

розвитку сільського туризму; 

вдосконалити умови розвитку сільськогосподарської кооперації; 

декларування фінансових інструментів для державної підтримки галузі тваринництва з 

метою забезпечення продовольчої безпеки держави; 

сприяння розвитку бджільництва та забезпечення простежуваності продукції 

бджільництва; 

декларування фінансових інструментів для державної підтримки галузей садівництва, 

виноградарства та хмелярства з метою забезпечення продовольчої безпеки держави; 

стимулювання розвитку галузей садівництва, виноградарства та хмелярства; 

сприяння розвитку зрошувального землеробства; 

забезпечення реалізації вимог регулювань у сфері захисту рослин (включаючи обіг і 

застосування пестицидів); 

врегулювання топографо-геодезичної та картографічної діяльності, тощо  

Разом з тим, вже прийняті Закон України «Про ветеринарну медицину»58, яким 

передбачено наближення законодавства до актів ЄС і впровадження в Україні світових 

стандартів у сфері здоров’я і благополуччя тварин (враховано вимоги 10 актів 

законодавства Європейського Союзу); «Про державну підтримку сільського господарства 

України»59, яким зокрема врегульовано питання ведення Державного аграрного рєєстру 

виробників сільськогосподарської продукції, а також удосконалює та розширює державну 

підтримку для сільгоспвиробників; «Про сільськогосподарську кооперацію»60. 

Відповідно прийняття зазначених законопроектів вимагатиме розробки нормативно 

правових актів та забезпечення їх виконання. 

 

3.4. Оцінка впливу політики, що ґрунтується на фактах, за підтримки 

підвідомчих наукових установ 

Відповідно до підпунктів 45, 46, пункту 4 «Положення про Міністерство аграрної політики 

та продовольства України»61 затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 

листопада 2015 року № 1119 встановлено, що Мінагрополітики відповідно до покладених 

на нього завдань: виступає державним замовником науково-дослідних робіт у визначених 

сферах та галузях, фінансує та координує їх проведення, сприяє впровадженню у 

виробництво сучасних розробок та прогресивного досвіду, здійснює в межах своєї 

                                                             
58 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1206-20#Text  
59 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15#Text 
60 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-20#Text  
61https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1119-2015-%D0%BF#Text   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1206-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1119-2015-%D0%BF#Text
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компетенції координацію діяльності наукових установ, визначає та затверджує пріоритетні 

напрями розвитку аграрної науки. 

До сфери управління Мінагрополітики України входять чотири наукові установи, зазначені 

наукові установи є державними бюджетними неприбутковими науковими установами, які 

утримуються за рахунок коштів державного бюджету та до повноважень яких віднесено, 

крім виконання досліджень, прикладних наукових та науково–технічних розробок у сфері 

розвитку агропромислового комплексу, виконання делегованих міністерством функцій на 

постійній основі: 

1. Український науково-дослідний інститут прогнозування та 

випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім. 

Л. Погорілого62 є головною установою Міністерства аграрної політики та продовольства 

України з питань випробування сільськогосподарської техніки, проведення науково-

технічної експертизи технологій для аграрного виробництва, формування науково-

обґрунтованих передумов реалізації технічної політики у сфері механізації сільського 

господарства. 

Напрямки діяльності інституту: 

випробовування та ранжування технічних засобів для АПК України; 

експертиза та оптимізація технологій, технологічних операцій і комплексів машин; 

прогноз розвитку інженерно-технічного забезпечення АПК; 

технічне регулювання в системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового 

комплексу; 

створення інформаційних баз даних та знань в системі інженерно-технічного забезпечення 

АПК України; 

трансфер інновацій у виробництво, пропаганда та поширення знань за результатами 

науково-випробувальної діяльності; 

наукове супроводження випробувань техніки і технологій. 

Інститут має 4 філії - Харківську, Львівську та Південно-Українську.  

Функції, які сьогодні виконує інститут, по своїй суті є специфічними, державними та 

нерозривно пов’язаними з функціями Мінагрополітики. 

2. Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України»63 здійснює 

науково-технічну політику у сфері охорони ґрунтів і їх родючості, раціонального 

використання та екологічної безпеки земель сільськогосподарського призначення, об’єктів 

довкілля, визначення якості продукції, сировини, агрохімікатів. Наукові дослідження, які 

проводяться установою, спрямовані на обстеження протягом кожних 5 років ґрунтів 

                                                             
62 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME200638.html 
63 http://www.iogu.gov.ua/pro-du-derzhgruntohorona/dijalnist/ 

http://www.ndipvt.com.ua/lvivfilia.html
http://www.ppf.in.ua/
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME200638.html
http://www.iogu.gov.ua/pro-du-derzhgruntohorona/dijalnist/
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сільськогосподарських угідь на всіх площах, які перебувають у користуванні 

сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств.  

Державною установою формується база даних показників з родючості та екологічної 

безпеки ґрунтів, що дозволяє відслідковувати тенденції їх зміни у просторі і часі, що дає 

змогу Міністерству аграрної політики та продовольства об’єктивно прогнозувати 

виробництво рослинної продукції. В структурі установи працює 7 лабораторій. Установа 

має 24 філії. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 січня 2021 року № 6-р64, 

цілісний майновий комплекс державної установи “Інститут охорони ґрунтів України” 

передано до сфери управління Державної служби з питань геодезії, картографії та 

кадастру. 

3. Український науково-дослідний інститут продуктивності 

агропромислового комплексу65 державна бюджетна наукова установа, яка має 24 

регіональні філії, є єдиною в галузі агропромислового комплексу з розроблення систем 

економічних норм праці і нормативів часу, а також методологій управління 

продуктивністью підприємств агропромислового комплексу. 

Також фахівці інституту забезпечують розробку та виконання державних цільових, 

галузевих та інших програм розвитку галузей агропромислового виробництва, 

комплексного розвитку сільських територій, проведення моніторингу внутрішнього і 

зовнішнього аграрного та продовольчого ринку, створює і забезпечує постійне 

функціонування системи інформаційного забезпечення діяльності оптових ринків 

сільськогосподарської продукції. Інститут постійно працює над розробкою нових підходів 

та систем для удосконалення наукових досліджень і розробкок у сфері сталого соціально-

економічного розвитку агропромислового виробництва та сільських територій тощо.  

4. «Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології 

продовольчих продуктів»66 є головною організацією щодо розробки, сертифікації та 

моніторингу систем управління якістю, систем екологічного керування, систем управління 

безпекою та гігієною праці, систем управління безпечністю харчових продуктів у сфері 

сільського господарства та продовольства та є провідною науковою установою спиртової 

галузі. Розробки, які пропонуються на вітчизняному і зарубіжному ринках, вирішують усі 

проблеми сучасного виробництва етилового спирту із крохмалистої і цукристої сировини. 

Енерго- і ресурсозбережні технологічні рішення гарантують високу якість продуктів 

ферментації і екологічну безпеку виробництва з повною утилізацією і біологічною очисткою 

відходів виробництва. 

Постійне значне скорочення фінансування діяльності наукових установ, не сприяє 

належному виконанню ними визначених функцій. Також Міністерство аграрної політики та 

продовольства, останнім часом, не виступало державним замовником науково-дослідних 

робіт у сфері розвитку агропромислового комплексу, оскільки, не передбачало 

                                                             
64 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/6-2021-%D1%80#Text  
65 https://uapp.kiev.ua/institute/pro-institut/polozhennja/ 
66 http://spirtprod.com.ua/ru/osnovni-napryamki-diyalnosti-ustanovi.html 
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використання бюджетних коштів на дослідження, прикладні наукові та науково-технічні 

розробки саме за державним замовленням. 

Наразі наукові інституції потребують переформатування підходів діяльності а також 

належного фінансування з боку Держави. 

Наукові установи повернуто в сферу управління Мінагрополітики, Державну установу 

«Інститут охорони ґрунтів України» передано до сфери управління Державної служби з 

питань геодезії, картографії та кадастру, яка є в струкрурі Мінагрополітики. 

Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо розвитку головних 

напрямів науки і техніки у сфері агропромислового комплексу, а також обговорення 

найважливіших програм в аграрній галузі наказом Міністерства аграрної політики та 

продовольства України67 від 8 лютого 2016 року № 31 (із змінами і доповненнями), 

утворено Науково-експертну раду Міністерства аграрної політики та 

продовольства України, яка є дорадчим консультативно-експертним органом, 

затверджено її положення та склад. 

На засідання виносяться комплексні і проблемні питання розвитку аграрної галузі, питання 

міжгалузевого значення розглядаються на об'єднаному засіданні відповідних секцій, а 

галузеві - на засіданні відповідної секції. 

В складі Ради постійно діяли секції: 

аграрної економіки; 

землеробства та механізації; 

тваринництва; 

підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій; 

продовольства; 

безпечності харчових продуктів, ветеринарної медицини, здоров'я та благополуччя тварин, 

карантину, захисту рослин; 

рибного господарства. 

Також слід зазначити, що Урядом раз на 5 років визначаються середньострокові 

пріоритетні напрями інноваційної діяльності галузевого рівня. Відповідно наукові установи, 

що є в сфері управління міністерства, затверджують власні тематичні плани та програми 

роботи на 1-5 років. 

Проте на протязі останніх років засідання науково-експертної ради Мінагрополітики та її 

секцій не проводились, відповідно, наукові рекомендації за пріоритетними напрямами 

науково-технічного розвитку галузей та щодо механізмів ефективного використання коштів 

не готувались та не надавались. Не надавались також пропозиції щодо пріоритетів 

розвитку аграрної науки. 

                                                             
67 https://ips.ligazakon.net/document/FN017869  
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Окрім того, Мінагрополітики в своїй діяльності тісно співпрацює з Національною академією 

аграрних наук, Національним науковим центром «Інститут аграрної економіки», 

Державною установою «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук 

України». 

Також в сфері управління Мінагрополітики перебуває 13 обласних навчальних центрів 

які на сьогодні здійснюють підвищення кваліфікації керівників та фахівців 

агропромислового комплексу, забузпечують потребу громадян у здобутті професійної 

освіти, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією.  

Навчальні заклади І атестаційного рівня є зручними для навчання дорослого населення, 

оскільки комплектування груп відбувається протягом календарного року. Особливо це 

важливо для осіб, які працюють у сільській місцевості, бо саме ці заклади можуть 

забезпечити сезонний характер навчання, оперативно відреагувати на потреби ринку 

праці. Більшість навчальних закладів мають навчальні пункти у районних центрах, селищах 

міського типу, що наближує освітні послуги до населення. 

В осінньо-зимовий період у навчальних закладах проводиться підвищення кваліфікації 

фахівців галузі, фермерів, власників особистих селянських господарств з питань 

запровадження сучасних технологій виробництва сільськогосподарської продукції, тощо. 

Повернуто в підпорядкування Мінагрополітики.  

Щодо аграрної освіти. Аграрна освіта довгий час знаходилася у сфері управління 

Мінагрополітики України. Однак, розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про 

передачу цілісних майнових комплексів навчальних закладів та державної установи до 

сфери управління Міністерства освіти і науки»68 від 4 лютого 2015 року № 87 здійснено 

передачу аграрних вищих навчальних закладів до сфери управління Міністерства освіти і 

науки.  

На той час в системі аграрної освіти перебувало: 

- 19 вищих навчальних закладів з правом юридичної особи, в тому числі 17 університетів 

та 2 академії (контингент студентів – 102,4 тисячі осіб, педагогічних працівників – 7,8 тисяч 

осіб).  

У структурі університетів перебувало 3 інститути та 88 коледжів; 

- технікумів і коледжів з правом юридичної особи – 21 (контингент студентів – 64,0 тисячі 

осіб, педагогічних працівників – 6,6 тисяч осіб); 

- 32 установи післядипломної освіти, з них: у структурі університетів – 19, в структурі 

коледжів – 3, з правом юридичної особи – 10). 

Специфіка вищої аграрної освіти насамперед полягає у тому, що, як правило, всі аграрні 

вищі навчальні заклади мають дослідні земельні ділянки, які призначені для проведення 

науково-дослідної роботи. У їх користуванні перебувало близько 85,3 тисяч гектарів 

земельних угідь, з них 46,6 тисяч гектарів ріллі, спеціалізована інфраструктура, зокрема з 

                                                             
68 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2015-%D1%80#Text 
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насінницької та племінної справи. Для підготовки фахівців-аграріїв до структури вищих 

навчальних закладів аграрного профілю входили селекційно-дослідні поля, навчальні 

ферми, клініки, майстерні, автотрактородроми, виробничі полігони. На базі провідних 

аграрних коледжів створено і діяло 14 регіональних центрів практичної підготовки, де було 

зосереджено сучасну сільськогосподарську техніку та обладнання і забезпечувалося 

виконання програми практичного навчання. 

Оскільки аграрні навчальні заклади мають свою специфіку, і їх передано в Міністерство 

освіти і науки, то з метою вироблення стратегічних напрямів розвитку та удосконалення 

змісту підготовки фахівців відповідних ступенів, забезпечення високої якості професійної 

підготовки фахівців для аграрного сектора економіки на основі комплексного 

співробітництва із зацікавленими підприємствами і організаціями – провідними 

роботодавцями, шляхом об’єднання інтелектуального потенціалу, матеріальних і 

фінансових ресурсів партнерів у 2015 році створено Раду з питань аграрної освіти69. 

 

3.5. Координація роботи з іншими міністерствами 

Для виконання покладених на міністерство завдань воно взаємодіє в установленому 

порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними 

Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними 

органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, 

об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями 

роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також 

з підприємствами, установами і організаціями». (пункт 7 Положення про Міністерство 

аграрної політики та продовольства70.) 

 

3.6. Вимоги до прозорості і зв'язків з громадськістю, діалогу з 

аграрними асоціаціями та громадськістю 

З метою забезпечення відкритості у діяльності Міністерства аграрної політики та 

продовольства України, врахування громадської думки у процесі підготовки та організації 

виконання рішень міністерства та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 

листопада 2010 року № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики”71, при Міністерстві аграрної політики та продовольства з 

2012 року діє Громадська рада. 

Основними завданнями громадської ради є: 

- сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні 

державними справами; 

                                                             
69 http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-07-26/7774/nmo-1009-1.pdf  
70 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1119-2015-%D0%BF#Text  
71 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF#Text  

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-07-26/7774/nmo-1009-1.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1119-2015-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF#Text
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- сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час 

формування та реалізації державної, регіональної політики; 

- сприяння залученню представників заінтересованих сторін до проведення 

консультацій з громадськістю та моніторингу результатів формування та реалізації 

державної, регіональної політики; 

- проведення відповідно до законодавства громадського моніторингу за діяльністю 

органу виконавчої влади; 

- здійснення підготовки експертних пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів з 

питань формування та реалізації державної, регіональної політики. 

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, 

релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, 

асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації (далі - 

інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку. 

Строк повноважень складу громадської ради становить два роки з дня затвердження 

органом виконавчої влади її складу. 

Повноваження попереднього складу Громадської ради при Мінагрополітики були завершені 

в 2019 році, відповідно Міністерством аграрної політики та продовольства України було 

підготовлено новий наказ від 15 липня 2019 № 387 «Про утворення ініціативної групи з 

підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при 

Міністерстві аграрної політики та продовольства України»72, сподіваємося, що з 

відновленням Мінагрополітики, Громадська рада знову продовжить роботу. 

 

3.7. План розподілу організації/повноважень 

Мінагрополітики очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем’єр-

міністра України і звільняється з посади Верховною Радою України. 

Міністр має першого заступника та заступників, які призначаються на посаду та 

звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України 

відповідно до пропозицій Міністра. 

Міністр: 

- очолює Мінагрополітики, здійснює керівництво його діяльністю; 

- визначає пріоритети роботи Міністерства та шляхи виконання покладених на нього 

завдань, затверджує плани роботи Міністерства, звіти про їх виконання; 

- в межах компетенції організовує та контролює виконання Міністерством Конституції та 

законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України; 

                                                             
72https://agro.me.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-iniciativnoyi-grupi-z-pidgotovki-ustanovchih-zboriv-dlya-formuvannya-

novogo-skladu-gromadskoyi-radi-pri-ministerstvi-agrarnoyi-politiki-ta-prodovolstva-ukrayini  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://agro.me.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-iniciativnoyi-grupi-z-pidgotovki-ustanovchih-zboriv-dlya-formuvannya-novogo-skladu-gromadskoyi-radi-pri-ministerstvi-agrarnoyi-politiki-ta-prodovolstva-ukrayini
https://agro.me.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-iniciativnoyi-grupi-z-pidgotovki-ustanovchih-zboriv-dlya-formuvannya-novogo-skladu-gromadskoyi-radi-pri-ministerstvi-agrarnoyi-politiki-ta-prodovolstva-ukrayini
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- забезпечує виконання зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України; 

- вносить Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посади першого 

заступника Міністра, заступників Міністра; 

- затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Міністерства; 

- вносить Кабінету Міністрів України подання про утворення в межах граничної чисельності 

державних службовців та працівників апарату Міністерства і коштів, передбачених на 

утримання Міністерства, ліквідацію, реорганізацію територіальних органів Міністерства як 

юридичних осіб публічного права, затверджує положення про них; 

- затверджує структуру апарату Міністерства; 

- вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції у разі вмотивованої відмови 

Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голови Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим, голови обласної держадміністрації (підтримки головою обласної 

держадміністрації вмотивованої відмови голови районної держадміністрації) погодити 

призначення керівника територіального органу Міністерства, іншого центрального органу 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Міністром, керівника 

підприємства, установи, організації, що належить до сфери управління цього Міністерства, 

іншого центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та 

координується Міністром, щодо надання Кабінетом Міністрів України згоди на призначення 

такого керівника; 

- утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи, організації, що належать до 

сфери управління Міністерства, затверджує їх положення (статути), здійснює у межах своїх 

повноважень інші функції з управління об’єктами державної власності; 

- призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, організацій, 

що належать до сфери управління Міністерства, приймає рішення щодо їх заохочення та 

притягнення до дисциплінарної відповідальності; 

- порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до 

дисциплінарної відповідальності першого заступника, заступників Міністра та державного 

секретаря Міністерства; 

- порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного 

службовця державному секретарю Міністерства; 

- представляє Міністерство у публічно-правових відносинах з іншими органами, 

підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами; 

- визначає обов’язки першого заступника Міністра, заступників Міністра, розподіл 

повноважень Міністра між першим заступником Міністра та заступниками Міністра, які вони 

здійснюють у разі його відсутності; 

- залучає державних службовців та працівників, а за згодою керівників ― державних 

службовців та працівників Міністерства, інших центральних органів виконавчої влади, 

місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів 
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місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій до розгляду питань, що 

належать до компетенції Міністерства; 

- приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є 

Міністерство; 

- утворює комісії, робочі та експертні групи; 

- скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції; 

- підписує накази Міністерства; 

- дає обов’язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату 

Міністерства доручення; 

- спрямовує та координує діяльність визначених Кабінетом Міністрів України центральних 

органів виконавчої влади, зокрема: 

1) забезпечує формування державної політики у відповідних сферах та контролює її 

реалізацію центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і 

координується Міністром; 

2) погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені центральними 

органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, 

проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України; 

3) визначає пріоритетні напрями роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність 

яких спрямовується і координується Міністром, шляхи виконання покладених на них 

завдань, затверджує плани їх роботи; 

4) порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів центральних 

органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, 

повністю чи в окремій частині; 

5) заслуховує звіти про виконання покладених на центральні органи виконавчої влади, 

діяльність яких спрямовується і координується Міністром, завдань та планів їх роботи; 

6) погоджує структуру апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких 

спрямовується і координується Міністром; 

7) погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників 

керівників самостійних структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої 

влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром; 

8) погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників 

керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких 

спрямовується і координується Міністром; 

9) погоджує пропозиції керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких 

спрямовується і координується Міністром, щодо утворення, реорганізації, ліквідації їх 

територіальних органів як юридичних осіб публічного права та вносить на розгляд Кабінету 

Міністрів України відповідне подання; 
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10) погоджує утворення, реорганізацію, ліквідацію територіальних органів центральних 

органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, як 

структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади; 

11) видає обов’язкові до виконання центральними органами виконавчої влади, діяльність 

яких спрямовується і координується Міністром, накази та доручення з питань, що належать 

до сфери їх діяльності; 

12) погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників 

керівників самостійних структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої 

влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром; 

13) доручає керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких 

спрямовується і координується Міністром, скасовувати акти їх територіальних органів 

повністю чи в окремій частині, а в разі відмови скасовує такі акти повністю чи в окремій 

частині; 

14) ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників 

структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких 

спрямовується і координується Міністром, їх територіальних органів та заступників 

керівників, а також керівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх 

управління; 

15) порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до 

дисциплінарної відповідальності керівників центральних органів виконавчої влади, 

діяльність яких спрямовується і координується Міністром, та їх заступників; 

16) ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівників 

центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується 

Міністром, їх заступників, інших державних службовців і працівників апарату центральних 

органів виконавчої влади та їх територіальних органів, підприємств, установ і організацій, 

що належать до сфери їх управління; 

17) визначає структурний підрозділ апарату Мінагрополітики, що відповідає за взаємодію 

з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується 

Міністром; 

18) приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центральних органів 

виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром; 

19) визначає посадових осіб Мінагрополітики, які включаються до складу колегій 

центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується 

Міністром; 

20) визначає порядок обміну інформацією між Мінагрополітики та центральними органами 

виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, періодичність 

її подання; 
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21) вирішує інші питання, пов’язані із спрямуванням та координацією діяльності 

центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується 

Міністром; 

- здійснює інші повноваження відповідно до Конституції та законів України. 

 

3.8. Принципи кадрового забезпечення і управління 

З метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки, проводиться 

конкурс на зайняття вакантної посади державної служби. Проведення конкурсу 

здійснюється з урахуванням рівня професійної компетентності, особистих якостей і 

досягнень кандидатів на зайняття вакантної посади. 

Право на державну службу громадян України закріплено Законом України «Про державну 

службу»73.  

За кадрову політику в міністерстві відповідає Державний секретар.  

Державний секретар відповідно до покладених на нього завдань, серед іншого: 

- призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про 

державну службу, державних службовців апарату Міністерства, укладає та розриває з ними 

контракти про проходження державної служби у порядку, передбаченому Кабінетом 

Міністрів України, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх 

заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності; 

- приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про 

працю, працівників апарату Мінагрополітики, приймає рішення щодо їх заохочення, 

притягнення до дисциплінарної відповідальності; 

- за поданням Міністра, призначає на посаду та звільняє з посади працівників патронатної 

служби; 

- погоджує у передбачених законом випадках призначення на посади та звільнення з посад 

керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської 

міських держадміністрацій; 

- у межах повноважень, передбачених законом, дає обов’язкові для виконання державними 

службовцями та іншими працівниками Мінагрополітики доручення; 

- забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Мінагрополітики, 

тощо. 

 

                                                             
73 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n300  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n300
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3.9. Бюджет, технічні ресурси, цифровізація адміністративних процесів 

Відповідно до законів України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік, для 

Міністерства аграрної політики та продовольства, а в 2019 2020 роках - для Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства передбачено наступні видатки: 

Розподіл видатків за роками 

(тисяч гривень) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Міністерство аграрної 
політики та продовольства 
України 

6 349 099,8 2 188 721,6 
 

2 111 989,4 
 

9 442 263,1 
 

12 075 691,7 
 

  

Міністерство розвитку 
економіки, торгівлі та 
сільського господарства 
України 

     21 450 089,6 17 074 634,7 

Апарат Міністерства 
аграрної політики та 
продовольства України 

3 439 555,8 875 489,7 
 

691 864,0 
 

5 807 983,8 
 

4 743 342,8 
 

  

Апарат Міністерства 
розвитку економіки, 
торгівлі та сільського 
господарства України 

     11 774 959,9 8 517 848,8 

Державне агентство 
земельних ресурсів України 

516 114,8       

Державна служба України з 
питань геодезії, картографії 
та кадастру 

 573 333,5* 
 

643 017,5* 
 

1 108 757,2 
 

1 902 312,7 
 

1 705 349,9 
 

1 699 420,1 

Державна ветеринарна та 
фітосанітарна служба 
України 

2 029 109,6 669 017,0 
 

     

Державна служба України з 
питань безпечності 
харчових продуктів та 
захисту споживачі 

  1 109 266,4 
 

1 899 484,5 
 

4 721 137,7 
 

4 860 026,0 
 

5 389 890,9 

Державне агентство 
рибного господарства 
України 

161 214,0 124 618,0 
 

161 274,2 
 

378 106,5 
 

403 989,7 
 

419 244,1** 
 

410 973,6** 

Державне агентство лісових 
ресурсів України 

511 413,8 462 144,4 
 

137 449,9 
 

247 931,1 
 

304 908,8 
 

614 680,8** 
 

590 102,8** 

Державна інспекція 
сільського господарства 
України 

203 105,6 57 452,5 
 

12 134,9 
 

    

Підпорядкування центральних органів виконавчої влади: 

* в структурі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України 

** в структурі Міністерства енергетики та захисту довкілля України, з 2020 року - Міністерство захисту 

довкілля та природних ресурсів України  

Забезпечення та поновлення в міністерстві техніки, обладнання і т.д. протягом останніх 

років не здійснювалося. Разом з тим, постановою від 18 серпня 2017 р. № 647 «Деякі 

питання реалізації комплексної реформи державного управління»74 передбачено та 

частково здійснено забезпечення технікою фахівців з питань реформ. 

                                                             
74 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/647-2017-%D0%BF#n156  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/647-2017-%D0%BF#n156
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Окрім того, зазначена постанова передбачає, що техніка, меблі, інше обладнання та 

устаткування, придбані для фахівців з питань реформ, можуть використовуватися іншими 

працівниками органу державної влади. 

Прикладами цифровізації адміністративних процесів є Реєстр аграрних розписок діючий 

згідно Закону України «Про аграрні розписки»75, та започаткований пілотний проект 

електронного фермерського реєстру, на підставі Указу Президента України № 837/201976,  

та врегульований Законом України «Про державну підтримку сільського господарства 

України»77, відповідно до якого електронний фермерський реєстр переформатовано в 

«Державний аграрний реєстр», метою якого є комплексне інтегрування відомостей про 

виробників сільськогосподарської продукції, їхні майнові, земельні, екологічні, трудові, 

фінансово-кредитні та інші права і характеристики. 

 

3.10. Положення про службовий і адміністративний контроль і технічний 

нагляд, моніторинг управління 

Згідно підпункту 4 пункту 5 Положення78, Мінагрополітики з метою організації своєї 

діяльності: 

забезпечує у межах повноважень, передбачених законом: 

4) реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її 

збереженням в апараті Мінагрополітики, на підприємствах, в установах та організаціях, що 

належать до сфери його управління, захист інформації з обмеженим доступом, а також 

технічний захист інформації, здійснення контролю за її збереженням в установленому 

законодавством порядку; 

виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави; 

залучення громадян до участі в управлінні державними справами, ефективну взаємодію з 

інститутами громадянського суспільства, здійснення громадського контролю за діяльністю 

Мінагрополітики, врахування громадської думки під час формування та реалізації 

державної політики з питань, що належать до компетенції Мінагрополітики; 

 

4. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ: ВАРІАНТИ ВІДНОВЛЕННЯ MAПП 

28 грудня 2020 року Кабінет Міністрів України прийняв рішення, у формі постанови № 1344 

від 28 грудня 2020 року «Деякі питання оптимізації системи центральних органів 

виконавчої влади»79, якою відмінив рішення про реорганізацію Міністерства аграрної 

політики та продовольства шляхом приєднання до Міністерства розвитку економіки, 

                                                             
75 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5479-17#Text  
76 https://www.president.gov.ua/documents/8372019-30389  
77 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15#Text  
78 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-2021-%D0%BF#n357  
79 https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-optimizaciyi-sistemi-centralnih-organiv-vikonavchoyi-vladi-i281220-1344  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5479-17#Text
https://www.president.gov.ua/documents/8372019-30389
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-2021-%D0%BF#n357
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-optimizaciyi-sistemi-centralnih-organiv-vikonavchoyi-vladi-i281220-1344
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торгівлі та сільського господарства, це означало, що Мінагрополітики відновить роботу з 

усіма повноваженнями, які належали йому станом до реорганізації у 2019 році. Постанова 

вступила в дію з 6 січня 2021 року.  

Згідно постанови Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та 

Міністерство аграрної політики та продовольства мають забезпечити у місячний строк 

підготовку і внесення Кабінетові Міністрів України: проекти положень про відповідні 

центральні органи виконавчої влади. 

Відповідно, 17 лютого 2021 року Постановою Кабінету Міністрів України № 124 «Деякі 

питання діяльності центральних органів виконавчої влади»80 затверджено Положення про 

Міністерство аграрної політики та продовольства України.  

Однак не всі функції повернуто Мінагрополітики, зокрема, формування та реалізація 

державної політику у сфері органічного виробництва, обігу та маркування 

органічної продукції; ветеринарної медицини; безпечності та окремих 

показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин разом з 

Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів залишено Мінекономрозвитку.   

То ж в сферу управління Мінагрополітики повернуто лише Державну службу України з 

питань геодезії, картографії та кадастру та Державне агентство рибного господарства 

України. 

17 грудня 2020 року Верховна Рада призначила Романа Лещенка Міністром аграрної 

політики та продовольства України.  

Також Постановою Кабінету Міністрів від 5 квітня 2014 р. № 85 «Деякі питання 

затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів 

центральних органів виконавчої влади, інших державних органів»81 із змінами, 

Мінагрополітики передбачено:  

 

Найменування органу виконавчої влади Гранична чисельність 

працівників 

апарату державних 

службовців 

Міністерство аграрної політики та 

продовольства  
203 

189 

Наступним кроком до відновлення Мінагрополітики стало прийняття Закону України «Про 

внесення змін до додатків № 3 та № 4 до Закону України «Про Державний бюджет України 

                                                             
80 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-2021-%D0%BF#Text 
81 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/60-2021-%D0%BF#n9 
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на 2021 рік»82від 15 квітня 2021 року № 1393-IX, яким встановлено видатки для 

Мінагрополітики та підпорядкованих центральних органів у розмірі 6,8 млрд гривень. 

(тис. грн) 

 Разом 

Міністерство аграрної політики та продовольства України 
 

6 854 727,8 

Апарат Міністерства аграрної політики та продовольства 
України 
 

4 909 024,8 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та 
кадастру 

1 521 137,0 

Державне агентство рибного господарства України 424 566,0 

Першочерговими кроками до відновлення Міністерства має стати:  

- розробка та затвердження структури міністерства,  

- штатного розпису,  

- кошторису,  

- укомплектування кадрами, 

здійснення чіткого розподілу функціоналу: хто формує політику, хто реалізує і хто здійснює 

моніторинг та контроль реалізації,  

- розробка та затвердження пріоритетів роботи міністерства. 

Наступним кроком має стати розробка довгострокової Стратегії розвитку сільського 

господарства та сільського розвитку. 

 

 

                                                             
82 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1393-20#Text  
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