17 грудня 2010

В Мінагрополітики презентували Донецьку дорадчу службу
За дорученням Міністра аграрної політики та продовольства України Миколи
Володимировича ПРИСЯЖНЮКА 16 грудня 2010 року в актовому залі Міністерства
аграрної політики та продовольства України відбулася нарада-презентація Донецької
обласної сільськогосподарської дорадчої служби “Дорадча служба як дієвий інструмент
підвищення рівня життя сільського населення України”.
Участь у нараді-презентації взяли відповідальні працівники Мінагрополітики, інших
центральних органів виконавчої влади, начальники головних управлінь агропромислового
розвитку обласних державних адміністрацій, представники аграрних навчальних закладів,
керівники регіональних дорадчих служб та їх Національної асоціації, обласних осередків
Асоціації фермерів і приватних землевласників, Всеукраїнської асоціації сільських і
селищних рад. На презентацію також були запрошені представники Комітету Верховної
Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин.
Відкрила нараду вступним словом директор Департаменту аграрної освіти, науки та
дорадництва Мінагрополітики Ірина Максиміна СИНЯВСЬКА. Вона передала вітання від
Міністра М.В.ПРИСЯЖНЮКА. Ірина Максиміна підкреслила важливість дорадництва у
поширенні нових знань, сучасних технологій та ринкової інформації серед сільського
населення, особливо дрібних і середніх сільськогосподарських товаровиробників –
особистих селянських і фермерських господарств, а також серед сільських громад,
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Дорадчі служби, підкреслила Ірина
СИНЯВСЬКА, мають стати інструментом впровадження аграрної політики на сільських
територіях, подолання бідності на селі. Сьогодні це особливо актуально, оскільки
здійснюється адміністративна реформа, на черзі реформування управління
агропромисловим копмлексом та розвитком сільських територій. З огляду на це вона
детально зупинилася на положеннях розробленого міністерством проекту Концепції
формування державної системи сільськогосподарського дорадництва в Україні, яка зараз
знаходиться на погодженні центральних органів державної влади.
Презентацію Донецької обласної сільськогосподарської дорадчої служби розпочала її
голова Тетяна Василівна БРИВКО. Вона доступно розповіла про місію та завдання
дорадчої служби, її структуру, а також коротко зупинилася на світовому досвіді
сільськогосподарського дорадництва.
Про розробку, апробацію і просування моделей підвищення рівня зайнятості та
доходів сільського населення, зокрема навчання безробітних та розвиток підприємництва,
демонстраційні покази ефективних технологій в сільському господарстві, дуже цікаво
розповіла дорадник Шахтарської районної дорадчої служби ”Шахтарськагроконсалт”
Галина Петрівна АСТАПЧИК.
Дорадник Слов’янської районної дорадчої служби „Слов’янськагроконсалт” Ірина
Миколаївна КРУПКА презентувала розвиток ринкової інфраструктури у сільській
місцевості, зокрема підтримку створення та діяльності сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів, кредитних спілок тощо.
Результатами діяльності Донецької обласної дорадчої служби та її районних
відділень у наданні дорадчих послуг особистим селянським і фермерським господарствам,
обслуговуючим кооперативам, місцевим громадам у розбудові соціальної інфраструктури
села поділилися фермери, голови кооперативів, сільські голови, очільники місцевої влади.
Зокрема, приватний підприємець із села Шевченко Шахтарського району Михайло
Петрович БУЛІКАНУ з непідробним захопленням розповідав про професійність порад
місцевої дорадчої служби та їх позитивний вплив на діяльність його невеликого
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сільського бізнесу, інших фермерських господарств і приватних підприємців у своєму
рідному селі. Заступник голови кооперативу „Райгородець” із села Райгородок
Слов’янського району Любов Іванівна КЕЛЕБЕРДА навела конкретні приклади надання
дорадчою службою підтримки у створенні та діяльності обслуговуючого кооперативу
“Райгородець”. Лисівський сільський голова Красноармійського району Тетяна Іванівна
ПАВЛЕНКО, явно хвилюючись перед поважною міністерською аудиторією, щиро
розмірковувала про те, що районна дорадча служба є незамінимим і дієвим помічником її
не малої сільської територіальної громади у вирішенні соціальних проблем. Перший
заступник голови Добропільської районної державної адміністрації Тамара Миколаївна
БЄЛЯНКІНА, аналізуючи стан фінансування дорадчої служби в контексті величезного
обсягу наданих місцевими дорадниками дорадчих послуг сільським підприємцям,
фермерам і сільським громадам, висловила переконання, що перспективу дорадництво
матиме лише через створення в Україні державних дорадчих служб, в першу чергу на
районному рівні.
Узагальнюючи презентації своїх дорадчих служб, Тетяна Василівна БРИВКО, яка до
речі є віце-президентом ВГО “Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих
служб України”, зупинилася на інших аспектах діяльності донецьких дорадників. Сюди
відноситься захист прав власності громадян та юридичних осіб в сільській місцевості
(правова просвіта, юридичний супровід діяльності, представництво у судах загальної
юрисдикції, третейські суди), сприяння реформуванню та розбудові соціальної
інфраструктури та розвитку громад, активізація сільського населення та його залучення до
вирішення питань, які пов’язані з розвитком громад (створення комунальних підприємств,
сільських сервісних центрів, громадських організацій, молодіжних євроклубів, розробка
програм розвитку громад). Вона погодилася з позицією представника місцевої влади про
те, що перспектива розбудови дорадчих служб, і не тільки на місцевому рівні, можлива
лише через створення державної системи сільськогосподарського дорадництва.
В дискусії учасники наради висловили низку пропозицій щодо удосконалення
порядку використання коштів державного бюджету на підтримку сільськогосподарської
дорадчої служби, кошторису надання дорадчих послуг, моніторингу дорадчої діяльності
тощо. Найважливішою проблемою, підкреслювали виступаючі, є забезпечення ритмічного
фінансування дорадчої діяльності відповідно до Державної цільової програми розвитку
українського села на період до 2015 року. Про це говорили як керівники дорадчих служб,
фермери, сільські підприємці та сільські голови, так і очільники обласних управлінь
агропромислового розвитку. Проте, всі одностайно зійшлися на тому, в тому числі
посилаючись на європейський, особливо польський, досвід, що без державних дорадчих
служб сьогодні неможливо забезпечити імплементацію сільського господарства та
українського села до європейських стандартів. Показовими в цьому контексті були
виступи віце-президента Асоціації фермерів і приватних землевласників України, голови
Черкаської обласної асоціації фермерів і приватних землевласників Сергія Івановича
СТЕЦЮКА та виконавчого директора Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад
Василя Васильовича ЗАЙЧУКА.
Підсумовуючи виголошені презентації та виступи учасників наради у дискусії,
директор Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва Мінагрополітики Ірина
СИНЯВСЬКА наголосила на персональній відповідальності начальників головних
управлінь агропромислового розвитку за своєчасне і повне використання бюджетних
коштів, спрямованих на державну підтримку дорадчих служб, доручила своєму
заступнику Євгенові Миколайовичу ВОРОБЕЮ та начальнику відділу координації
дорадництва Людмилі Анатоліївні СТАВНИЧІЙ врахувати усі пропозиції учасників
наради до проектів актів Кабінету Міністрів України та Мінагрополітики з питань
дорадництва. Вона відзначила назрілу необхідність реформування системи управління
агропромисловим комплексом в рамках здійснюваної адміністративної реформи та
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важливість
схвалення
Урядом
Концепції
сільськогосподарського дорадництва в Україні.

створення

державної

системи

Участь у роботі наради взяв і виступив президент ВГО “Національна асоціація
сільськогосподарських дорадчих служб України” Роман ШМІДТ.
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