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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» 
(щодо оптимізації формування зернових ресурсів України)

Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні»
Чинна редакція
Запропонована редакція
Стаття 12. Зернові ресурси
Зернові ресурси України складаються із: 
зерна державного продовольчого резерву;
зерна державного резервного насіннєвого фонду;
регіональних ресурсів зерна; 
власних ресурсів зерна суб'єктів ринку.
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абзац виключити
власних ресурсів зерна суб'єктів ринку.
Стаття 17. Регіональні ресурси зерна
Регіональні ресурси зерна формуються шляхом укладення угод на акредитованих біржах за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя в межах визначених ними обсягів.
Уряд Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, здійснюють моніторинг наявності продовольчого і фуражного зерна та визначають поточний і прогнозний рівень забезпеченості ним. У разі недостатнього рівня забезпеченості зерном Уряд Автономної Республіки Крим та місцеві органи виконавчої влади формують свої регіональні ресурси на конкурентних засадах через акредитовані біржі.
Контроль за формуванням регіональних ресурсів зерна здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації.
статтю виключити 
Стаття 20. Декларування обсягів зерна, що знаходиться на зберіганні
Декларації подаються щомісяця: 
зерновими складами - щодо обсягів зерна державного продовольчого резерву, державного резервного насіннєвого фонду, регіональних ресурсів, іншого зерна, що знаходиться на зберіганні (крім зерна, закладеного до державного матеріального резерву); 
суб'єктами виробництва зерна - щодо обсягів власного зерна, що зберігається ними у власних або орендованих зерносховищах; 
іншими суб’єктами господарювання.
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