Описовий звіт про діяльність ВГО «Національна Асоціація
сільськогосподарських дорадчих служб України»
за 2013 рік
(квітень– грудень 21013 р.)
Квітень 2013 року
Підготовлено та оприлюднено «Аналіз зарубіжної та української
національної державної політики в частині сільськогосподарської дорадчої
діяльності.
Створено сатй НАСДСУ.
Створено та розповсюджено перший номер електронної газети Вісник
НАСДСУ «Поради від Доради».
У співпраці з НУБіПУ організовано та проведено 15-26 квітня 2013
року підвищення кваліфікації 64 сільськогосподарських дорадників
15вітня 2013 р. президентом НАСДСУ проведено презентацію
«Інноваційні напрямки дорадчої діяльності» перед слухачами курсу
цільового навчання дорадників та експертів дорадників.
24 квітня президент НАСДСУ прийняв участь у засіданні Робочої
групи Мінагрополітики з розробки Концепції сталого розвитку сільських
територій та висловив пропозиції щодо врахування інтересі дорадництва у
проекті документу.
Інтервю щодо розвитку земельних відносин президента НАСДСУ для
«Газети по-українськи» http://gazeta.ua/articles/comments-newspaper/_fermerbojitsya-agroholdingiv-yak-malij-shkolyar-starshoklasnikiv/494873.
Травень 2013 року
Підготовлено та оприлюднено «Аналіз місцевих державних політики в
частині сільськогосподарської дорадчої діяльності».
Підготовлено та оприлюднено «Рекомендації для місцевих влад щодо
покращання місцевої політики в частині сільськогосподарської дорадчої
діяльності»
Підготовлено та розіслано клієнтам 2 випуски Вісника «Поради від
Доради».
27 травня 2013 року о 10 годині в Торгово-промисловій палаті України
(Київ, вул. Велика Житомирська, 33) пройшов відкритий семінар-тренінг
«Актуальні проблеми використання земель сільськогосподарського
призначення». Організатори: Національна асоціація сільськогосподарських
дорадчих служб України, Комітет підприємців АПК Торгово-промислової
палати України, Правнича фірма «Софія» за підтримки проекту АгроІнвест.

Отримано
запит
на
дорадчі
послуги
щодо
створення
сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу від ініціативної групи
жителів села Онуфріївка Кіровоградської області. Надано первинну
інформацію.
Замовлення
перправлено
Кіровоградській
обласній
сільськогосподарській дорадчій службі.
У журналі The Ukrainian Farmer (травень 3013) надруковано статтю
президента НАСДСУ Романа Корінця «Ринок землі. Моветон?».
Досягнуто домовленостей з низкою партнерських організацій Асоціація фермерів та приватних землевласників України, Союз учасників
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів,
Всеукраїнська
Асоціація виробників виноградної та садівничої продукції про спільну
організацію та проведення виставки «Фермер України-2013» 11 жовтня 2013
року. Розпочата організаційна робота.
Президент НАСДСУ Роман Корінець виступив із доповіддю про роль
інформаційного
забезпечення
сільськогосподарської
обслуговуючої
кооперації, співпрацю кооператорів та дорадчих служб 8 травня 2013 року в
місті Заліщики Тернопільської області на науково-практичному семінарі
“Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, як умова
збереження Українського села”. Семінар проходив на базі Заліщицького
аграрного
коледжу
НУБІП
України
та
сільськогосподарського
обслуговуючого кооперативу “Ратай”. Семінар відбувся за підтримки органів
місцевої влади, обласної організації Союзу, Західно-Украінського
регіонального центру підтримки фермерства, лабораторії кооперативного
руху імені Є. Храпливого, проекту технічної допомоги АМР США
“Агроінвест”. Загальна кількість учасників становила майже 160 чоловік.
Учасники семінару прийняли звернення до Президента України, Голови
Верховної Ради та Прем’єр-міністра України з приводу вирішення
проблемних питань розвитку сільськогосподарської обслуговуючої
кооперації. 9 травня семінар продовжив свою роботу в Борщівському районі
Тернопільської області, де виїзне засідання кооперативного активу,
відвідання фермерських господарств та обслуговуючих кооперативів, зустріч
із керівниками Борщівського району.
Із доповіддю “Інформація як фактор сталого розвитку агросфери”
президент НАСДСУ Роман Корінець виступив на Круглому столі «Сталий
розвиток агросфери в Україні в умовах світової глобалізації» 16 травня 2013
року у Білоцерківському національному аграрному університеті, що
проходив у рамках
Міжнародної науково-практичної конференції
«СТРАТЕГІЧНІ
ПРІОРИТЕТИ
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ

АГРОСФЕРИ» Учені, аспіранти і докторанти, практики, студенти,
представники професійних організацій, Києва, Львова, Білої Церкви,
Запоріжжя, Хмельницька, Вінниці представили результати своїх наукових
пошуків, бачення напрямків, механізмів економічного розвитку сільського
господарства та сільської місцевості.
22 травня відбулася у Держкомпідприємництві робоча нарада щодо
регулювання дорадчої діяльності за участі фахівців цієї установи,
Міеніагрополітки та президента НАСДСУ.
22 травня 2013 року заступник голови Комітету підприємців АПК
Торгово-промислової палати України, президент НАСДСУ Роман Корінець
прийняв участь у Комітетських слуханнях «Внутрішня торгівля та її
нормативно-правове забезпечення» - розширеному засіданні Комітету
Верховної Ради України з питань підприємництва, регуляторної та
антимонопольної політики.
У рамках проведення XXV Міжнародної агропромислової виставки
«Агро-2013» спільно з Державною установою «Науково-методичний центр
інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних
закладів «Агроосвіта», Міністерством аграрної політики та продовольства
України 23 травня п.р. проведено практичний семінар: «Розвиток сільських
територій – пріоритетне завдання державної аграрної політики. З досвіду
діяльності міжрегіональних навчально-практичних центрів розвитку
сільських територій ВНЗ Мінагрополітики України», який спрямований на
поглиблення практичних знань щодо сучасних тенденцій розвитку сільських
територій. У практичному семінарі взяли участь представники Міністерства
аграрної політики та продовольства України, ДУ «НМЦ «Агроосвіта»,
Національної асоціації дорадчих служб України, Всеукраїнської асоціації
сільських та селищних рад, директори навчально-практичних центрів
розвитку сільських територій при ВНЗ Мінагрополітики України, науковопедагогічні і педагогічні працівники вищих навчальних закладів
Мінагрополітики України, ННЦ Інститут аграрної економіки та інші.
27 травня 2013 року відбулися за ініціативи президента НАСДСУ
відбулися Загальні збори Національної асоціації сільськогосподарських
дорадчих служб України.
29 травня 2013 президент НАСДСУ Роман Корінець проект USAID
АгроІнвест провів Круглий стіл з обговорення плюсів і мінусів

Законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення,
підготовленого Державним агентством земельних ресурсів України.
29 травня 2013 року відбулася робоча нарада за участі президента
НАСДСУ Романа Корінця, керівника ВГО «Перша всеукраїнська
сільськогосподарська дорадча служба» Леоніда Шморгуна, активістів
дорадчої служби та кооперативного руху Рівненщини. Обговорювалися
питання розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації на
Рівненщині, участі у кооперативному русі місцевої дорадчої служби. По
завершенні наради у Міністерстві аграрної політики та продовольства
відбулася зустріч учасників наради з керівником Департаменту науковоосвітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій Сергієм
Кадигробом та фахівцями Департаменту, де обговорювалися проблеми
державної підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
31 травня президент відбулося засідання Комісії з питань розвитку
сільських територій Громадської ради при Міністерстві аграрної політики та
продовольства України. Президент НАСДСУ Роман Корінець виступив у
ході обговорення проекту ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ, та проект звернення до Міністра
аграрної політики та продовольства України щодо внесення змін до УКАЗУ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 500/2011 «Про Міністерство аграрної політики
та продовольства України».
Червень 2013 року
Підготовлено
та
оприлюднено
«Стратегію
розвитку
сільськогосподарської дорадчої діяльності в Україні (проект), Стратегія
розвитку НАСДСУ (проект).
Підготовлено та оприлюднено рекомендації «Розробка стратегії
регіональної сільськогосподарської дорадчої служби і поточне планування
діяльності
Підготовлено та розіслано клієнтам 2 випуски Вісника «Поради від
Доради».
Разом з радо УР- підготовлено передачу про діяльність дорадчих служб
у галузі розвитку молочного тваринництва (вийшла в ефір 19 червня 2013
року) за участі Дніпропетровської та Львівської дорадчих служб.
Разом з УОЦР підготовлено Інтерв’ю президента НАСДСУ про
земельні проблеми та дорадництво.

Підготовлено та передано до Мінагрополітики документи щодо участі
НАСДСУ у Громадській раді при Міністерстві.
Організаційна робота щодо участі дорадчих служб та їх клієнтів у
роботі виставки «Фермер України-2013» 11 жовтня 2013 року.
19 червня 2013 року в АР Крим здали кваліфікаційний іспит і отримали
свідоцтво сільськогосподарського дорадника 9 осіб на базі Управління
наукового забезпечення науково-інноваційної діяльності ІСГ Криму НААН.
Президент НАСДСУ Роман Корінець 20 червня 2013 оку виступив на
Круглому столі АФЗУ у Яремче виступив із доповіддю, щодо аналізу
проекту Закону України «Про обіг земель сільськогосподарського
призначення».
Задля розширення мережі дорадчих служб та їх партнерів зроблено
пропозицію обласним радам та науковим закладам Академії аграрних наук
про співпрацю.
АФЗУ в честь Дня фермера нагородила президента НАСДСУ за внесок
у розвиток фермерства.
Липень 2013 року
Підготовлено та розіслано клієнтам електронної газети «Поради від
«Доради» № 33, в тому числі з матеріалами про кооперацію..
З липня 2015 року у київському готелі Інтерконтиненталь відбулося
підбиття підсумків обговорення Єдиної комплексної стратегії розвитку
сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 роки. Участь у
обговоренні документу брав і президент НАСДСУ Роман Корінець.
Фоторепортаж
із
заходу
дивіться
тут
http://minagro.gov.ua/uk/photo?album_id=17684.
7 липня 2015 року Міністерство аграрної політики та продовольства
України провело Робочої групи Єдиної комплексної стратегії розвитку
сільського господарства та сільських територій в Україні на 2015-2020 роки,
у роботі якої взяли участь представники НАСДСУ.
7 липня 2015 року відбулося засідання вченої ради Інституту аграрної
економіки, у якому взяли участь представники НАСДСУ.
8-10 липня 2015 року у рамках підтримки ініціатив територіальних
громад щодо організації процесу стратегічного планування на місцевому
рівні, проект DESPRO завершив черговий семінар з питань розробки
стратегій місцевого розвитку, учасниками якого стали члени комітетів

(робочих) груп із стратегічного планування територіальних громад,
переможців конкурсу проекту DESPRO. Президент НАСДСУ Роман
Корінець взяв участь у семінарі в якості тренера. Семінар був присвячений
підготовці планів дій та моніторингу стратегій розвитку громад, а також
участі громад у процесі територіального об’єднання.
15 липня 2015 року Національна академія аграрних наук України
проводила круглий стіл на тему: «Проблеми завершення земельної
реформи», у якому прийняв участь президент НАСДСУ Роман Корінець.
Метою заходу було обговорення питань земельної реформи, була
запропонована
організація
системи
сільськогосподарського
землекористування, підіймалися питання розвитку системи та запровадження
економічних механізмів регулювання земельних відносин та питання
правового забезпечення в цій сфері.
17 липня на засіданні Верховною Радою України під час обговорення і
прийняття законопроекту Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо оподаткування неприбуткових організацій (реєстраційний
номер 2049),були враховані пропозиції НАСДСУ (відпровідний законопроект
був надісланий групі народних депутатів України на розгляд) щодо
повернення сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам статусу
неприбуткових
організації.
Більше
інформації
тут
https://www.facebook.com/adm.NAAASU/posts/409523242567360.
17 липня 2015 року відбулося зібрання спільноти "Розвиток села"
мережі РЕГІОНЕТ, у якому взяв участь президент НАСДСУ Роман Корінець.
Метою заходу було обговорення проблем розвитку села, та малого і
середнього бізнесу, розробка стратегії розвитку територіальних громад та
план його реалізації. Під час зібрання спільноти Роман Корінець вніс
пропозиції щодо покращення стратегії розвитку українського села,
покращення інформування сільського населення та підвищення кваліфікації
працівників
в
аграрному
секторі.
Запис
розміщено
тут
https://www.youtube.com/watch?v=Lpe23k6NnMs.
21 липня 2015 року президент НАСДСУ Роман Корінець зустрівся із
представниками Федерального міністерства продовольства і сільського
господарства Німеччини, експертами ГФА Консалтінг Груп (Німеччина).
Зустріч проходила в рамках репутаційного аудиту проекту «Німецькоукраїнський агрополітичний діалог» (АПД). Обговорювалися питання
подальшої співпраці Асоціації з Проектом АПД.

24 липня 2015 року відбувся семінар за участі партнерів проекту АПД у
Посольстві ФРН у Києві, у якому взяв участь президент НАСЖСУ Роман
Корінець. Відбулося обговорення проблем українського аграрного сектору,
було зазначено напрямок розвитку сільських територій, залучення України
до участі у виробничих процесах Європейських країн,
робота над
створенням бази аграрної статистики, реформування аграрної освіти, робота
з громадськими організаціями тощо.
30 липня президент НАСДСУ Роман Корінець взяв участь у роботі
Стратегічної сесії Асоціації індустріальних парків України. Обговорювалися
питання розвитку агроіндустріальних парків та участі сільськогосподарських
дорадчих служб, фермерських та кооперативних організацій у цих процесах
Підготовлено та передано до публікації у журнал The Ukrainian Farmer
статтю з робочою назвою «Кооперація на селі: не сумно».
Підготовлено Науково-практичний коментар до Закону України «Про
сільськогосподарську кооперацію» та дотичних законодавчих актів.
Серпень 2013 року
Проведено – разом з партнерами – 2 семінари-тренінги «Механізми
підвищення спроможності сільськогосподарських дорадчих служб» (Київ,
Сімферополь).
2 доповіді на нараді «Стан та перспективи розвитку кооперативного
руху на селі в Чернігівській області».
Доповідь «Інформаційно-консультаційне забезпечення ринку земель
сільськогосподарського призначення» на семінарі “Актуальні проблеми
використання земель сільськогосподарського призначення: правовий ракурс”
у м. Херсон.
Пропозиції для Мінагрополітики до проекту Концепції розвитку
сільських територій.
Вересень 2013 року
Участь у засіданні Українського Республіканського Клубу «Чи існує
Центральна Європа».
Участь у роботі українсько-словенського бізнес-форуму.
Участь у Засіданні комітетів підприємців АПК при ТППУ та
Запорізькій ТПП «Використання земель с.г. призначення в Україні: проблеми
та шляхи їх вирішення».
У селі Пилипівка Фастівського району Київської області проведено
семінар-тренінг для старшокласників «Як дитяче захоплення комп’ютером
може сприяти підвищенню добробуту родини».

На запрошення польської Агенції Аграрного Ринку (Agencja Rynku
Rolnego) участь у турі на виставку ПОЛАГРАФУД-2013 у Познані.
Участь у Круглому столі «Ціна кордонів: досвід лібералізації
зовнішньої торгівлі в Україні, Грузії та Азербайджані».
• Участь у круглому столі "Роль громадських організацій у формуванні
цінової політики на сільськогосподарську продукцію та в державній
підтримці фермерських та особистих селянських господарств".
Участь у роботі Круглого столу "Роль професійних організацій у
формуванні фінансово-економічної політики в аграрному секторі економіки
України".
Жовтень 2013 року
Відкриття XVI сільськогосподарської виставки «Фермер України 2013». НАСДСУ – один із співорганізаторів виставки.
Президент НАСДСУ як один з авторів взяв участь у презентації
посібника «Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив: початок
шляху».
Доповідь
«Інформаційне
забезпечення
сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів» на Навчальному семінарі з питань розвитку
сільськогосподарської кооперації.
Участь у круглому столі з обговорення проекту змін до ПКУ щодо
урегулювання проблем з оподаткування кооперативі та їхніх членів.
НАСДСУ – разом з партнерами - проведено науково-практичну
конференцію «Сільськогосподарське дорадництво: проблеми, стратегія та
шляхи розвитку».
Участь в установчому засіданні Громадської ради при Міністерстві
аграрної політики та продовольства України.
Участь у розширеному засіданні Комітету підприємців АПК при
ТППУ: пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо безпечності харчових продуктів».
Зустріч у Мінагрополітики з голландськими експертами з розвитку
співпраці у сфері сільського господарства.
Доповідь «Місце і роль у дорадчій службі України випускників
аграрних ВНЗ та якість їх підготовки» на засіданні дискусійного клубу
«Аграрна освіта на ринку праці».
Участь в роботі конференції «Угода про поглиблену та всеохоплюючу
зону вільної торгівлі – Можливості та виклики для українського аграрного
сектору».
Участь у роботі міжнародної конференції «Реформування системи
безпечності харчової продукції в Україні: модель на майбутнє».
Листопад 2013 року
Участь у Міжнародній конференції «Розвиток органічного ринку в
Україні».

Доповідь «Національна система дорадництва в Україні» на
Міжнародній конференції «Біоресурси планети та безпека навколишнього
середовища: проблеми та перспективи».
Участь у засіданні Комісія з питань розвитку сільських територій
Громадської ради при Міністерстві аграрної політики та продовольства
України
Участь в організації та проведенні прес-туру у Полтавську область
«Дорадча служба – надійний помічник дрібного та середнього
сільгоспвиробника».
Лекція «Сільськогосподарське дорадництво та агроекологія» в
НУБіПУ.
Участь у круглому столі «Сільський туризм – важливий чинник
сільського розвитку» на запрошення Комітету ВРУ з питань сім'ї, молодіжної
політики, спорту та туризму
Доповідь «Аспекти сільського розвитку» на Міжнародному форумі
«Регіональний розвиток та державна регіональна політика в Україні. Стан і
перспективи змін у контексті глобальних викликів та кращих європейських
практик»..
Пропозиції Міністерству регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України щодо включення дорадництва
до регіональних програм соціально-економічного розвитку.
Участь у засіданні Громадської ради при Міністерстві аграрної
політики та продовольства України.
На прохання Мінагрополітики організовано обговорення проекту
Концепції розвитку сільських територій.
Грудень 2013 року
Участь у семінарі «Сприяння інвестиціям в аграрний сектор – досвід
Німеччини» у Посольстві ФРН в Україні.
Участь у конференції «Ведення аграрного бізнесу в Україні:
перспективи 2014 року».
Участь у Другому засіданні Робочої Групи з економічного розвитку
сільських громад Проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»,
що фінансується ЄС і співфінансується та впроваджується ПРООН в Україні.
Участь у дискусії семінару «Державно-приватне партнерство для
розвитку аграрного сектору».
Участь у засіданні міжвідомчої узгоджувальної наради з питань
обговорення проекту Концепції розвитку сільських територій.
Зустріч фахівців НАСДСУ з фахівцями Світового банку у Києві та
Дніпропетровську.
Участь у засіданні робочої групи Мінагрополітики з питання
підготовки проекту примірного статуту для сільськогосподарських
виробничих кооперативів.

Доповідь «Дораднцтво і сільські громади» на конференції «Організація
системи безперервної освіти місцевих органів управління сільськими
територіями».
Участь у засіданні Секції науково-освітнього забезпечення АПВ та
розвитку сільських територій Науково-експертної ради Мінагрополітики
України.
Підписання угоди про співпрацю між Всеукраїнською асоціацією
сільських і селищних рад, Союзом учасників сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів України, Асоціацією фермерів та приватних
землевласників України та Національною асоціацією сільськогосподарських
дорадчих служб України.
У офісі НАСДСУ відбулися щорічні збори Спілки аграрних
журналістів України.

