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

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Формування регіональних ресурсів зерна передбачено Законом України «Про зерно та ринок зерна в Україні» і здійснюється з 2003 року. Згідно статті 17 Закону: «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». Контроль за формуванням регіональних ресурсів зерна здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації. Згідно з Законом обласні адміністрації здійснюють моніторинг наявності продовольчого і фуражного зерна та визначають поточний і прогнозний рівень забезпеченості ним. На практиці, формування регіональних ресурсів зерна здійснювалося лише для продовольчого зерна з метою забезпечення стабільних цін на хліб.
Проте нещодавно в Україні почав діяти більш дієвий механізм цінового регулювання у зв’язку із початком активної роботи Аграрного фонду щодо постачання борошна. За дорученням Уряду (Постанова № 1128 від 27 грудня 2008 року «Деякі питання використання зерна державного інтервенційного фонду») та з метою недопущення цінових коливань на ринку хліба та хлібобулочних виробів, Аграрним фондом здійснюється переробка зерна пшениці та жита державного інтервенційного фонду на борошно. Починаючи з 2011 року, Міністерство аграрної політики та продовольства затверджує на початку року наказ «Про затвердження обсягів поставки борошна» (останній від 16 січня 2013 року № 15). У Наказі визначаються щомісячні обсяги реалізації пшеничного та житнього борошна, виробленого із зерна державного інтервенційного фонду для кожної області, а також для Автономної Республіки Крим та для м. Київ і м. Севастополь. Реалізація борошна здійснюється по фіксованим цінам, затверджених Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження цін реалізації борошна» № 952/21264. Аграрний фонд регулярно на своєму веб-сайті звітує про поставки борошна згідно з заявками обласних державних адміністрацій, а також про наявність борошна в інтервенційному фонді у кожній із областей. Таким чином, Аграрний фонд забезпечує регіони достатнім рівнем запасів борошна для випічки хліба по фіксованим Міністерством аграрної політики та продовольства цінам. У результаті в Україні зникла необхідність у існуванні механізму формування регіональних ресурсів зерна.
Окрім цього, механізм цінового регулювання через формування регіональних ресурсів зерна довів свою неефективність, у зв’язку з чим і був запроваджений новий механізм забезпечення областей борошном. На практиці в обласних бюджетах часто відсутні кошти для формування регіональних ресурсів зерна, тоді як існування законодавчих положень щодо регіональних ресурсів зерна залишається приводом для необґрунтованих обмежень пересування зерна в межах України, а також призводить до корупційних зловживань у цій сфері та фінансових втрат для аграріїв. Таким чином, необхідність прийняття законопроекту викликана потребою оптимізації цінового регулювання на регіональному рівні шляхом ліквідації менш ефективного та недієвого механізму – формування регіональних ресурсів зерна.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту
Метою законопроекту є оптимізації формування зернових ресурсів України шляхом скасування механізму формування регіональних ресурсів зерна.

3. Загальна характеристика й основні положення законопроекту
Законопроектом передбачено скасування окремих положень Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні», які регламентують формування та використання регіональних ресурсів зерна.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
Основним законодавчим актом, що визначає дану сферу правового регулювання, є Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні». 

5. Фінансово-економічне обґрунтування законопроекту
Прийняття законопроекту не потребує виділення додаткових коштів із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту
Прийняття законопроекту дозволить зменшити кількість перешкод для пересування зерна територією України, знизить адміністративний тиск на аграріїв, при цьому в Україні продовжить функціонувати більш ефективний механізм забезпечення стабільних цін на хліб -  реалізація Аграрним фондом борошна хлібопекарським підприємствам за фіксованими цінами для виробництва хліба масового вжитку.
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