
ЗВІТ Подільської РДА про проведення публічного
громадського обговорення питань розвитку аграрного сектору
Подільщини

ЗВІТ

Подільської РДА про проведення публічного громадського обговорення

на тему: «Стан розвитку аграрного сектору Подільщини, проблемні питання сільгоспвиробників та шляхи їх
вирішення»

 

Подільською районною державною адміністрацією в період з 12.04.2021 року по 28.04.2021 року проведено
публічне громадське обговорення на тему: «Стан розвитку аграрного сектору Подільщини, проблемні питання
сільгоспвиробників та шляхи їх вирішення».

 

Зміст питань винесених на обговорення: 

1. Стан розвитку аграрного сектору Подільщини.

2. Земельні питання.

3. Проблемні питання сільгоспвиробників та шляхи їх вирішення.

 

Мета публічного громадського обговорення: вивчення думки громадськості щодо стану розвитку
сільськогосподарського виробництва  в Подільському районі, аналіз та підсумки роботи аграріїв, органів влади та
місцевого самоврядування з зазначеного питання, аналіз сплати податків та легалізація працевлаштування у
аграрному секторі, протидія рейдерству та іншим правопорушенням з земельних питань, визначення ймовірних
шляхів розвитку фермерських господарств, активізація громадянської позиції населення та налагодження шляхів
плідної співпраці органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування з громадськістю у вирішенні 
питання розвитку аграрного сектору Подільщини.

 

Текст інформаційного повідомлення розміщено на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації:
 http://podilsk-rda.odessa.gov.ua/konsultac-z-gromadskstyu/  (розділ «Консультації з громадськістю»).

Тема публічного громадського обговорення розрахована на співробітників органів влади, місцевого
самоврядування, сільгосппідприємств, представників ЗМІ та громадськості.

 

Публічне громадське обговорення питань було проведено 28.04.2021 року під час загальних зборів громадської
організації «Асоціація аграріїв Подільського району» за адресою: місто Подільськ, вул. Сільськогосподарська, буд.
2. Участь в обговоренні взяли представники райдержадміністрації, Куяльницької сільської ради, Подільської міської
ради, представники ЗМІ та сільгосппідприємств.

У зазначений в інформаційному повідомленні термін пропозицій та зауважень від громадськості не надходило.

В ході проведення заходу голова Подільської РДА Михайло Лазаренко розповів про своє бачення соціально-
економічного розвитку об’єднаного Подільського району, визначив пріоритетне значення в цьому стану сільського
господарства, як основної галузі, що наповнює дохідну частину бюджетів всіх рівнів.



Михайло Лазаренко підкреслив важливість легалізації заробітних плат в сільгосппідприємствах, а також своєчасної
та повної сплати ними адекватних податків за землю та її оренду. Також було обговорено заходи з протидії
рейдерству та іншим правопорушенням з земельних питань, визначено ймовірні шляхи розвитку фермерських
господарств,   

Голова РДА обговорив з представниками громадської організації хід весняно-польових робіт та інші земельні
питання. Окремо зупинився на проблемі стрімкого розповсюдження COVID-19 та розповів про заходи, що
вживаються органами влади задля локалізації хвороби.

В ході зустрічі було досягнуто домовленості щодо активізації співпраці та взаємодії між органами влади, місцевого
самоврядування та аграріями.

 

Прийнято рішення: активізувати співпрацю та взаємодію між органами влади, місцевого самоврядування та
аграріями, проводити аналогічні спільні заходи систематично, організувати роботу щодо проведення загальних
зборів фермерів всього об’єднаного Подільського району. Провести заходи з легалізації заробітних плат в
сільгосппідприємствах, а також своєчасної та повної сплати ними адекватних податків за землю та її оренду.
Спланувати спільну з правоохоронними органами роботу з метою протидії рейдерству та іншим правопорушенням
з земельних питань.

 

 

 

Головний спеціаліст відділу  інформаційної

діяльності та комунікацій з громадськістю 

Подільської РДА                                                                     Руслан КАЗИМИРОВ


