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ІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності
Всеукраїнської громадської організації
«Перша всеукраїнська сільськогосподарська дорадча служба»
(ВГО «ПВСДС»)
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1. Мета та напрями діяльності:
Метою діяльності Організації є громадська діяльність, що спрямована на
задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національнокультурних, сільськогосподарських та інших спільних інтересів своїх членів та соціально
- економічний і культурний розвиток України.
Всеукраїнська громадська організація «Перша Всеукраїнська сільськогосподарська
дорадча служба» є всеукраїнською громадською організацією, що заснована громадянами
України, які фахово займаються сільськогосподарською дорадчою діяльністю, працюють
в аграрному секторі економіки та мають кваліфікаційні свідоцтва сільськогосподарських
дорадників. Організація була заснована у 2011 році (номер реєстраційного посвідчення
Мінюсту № 3643) та внесена до Реєстру сільськогосподарських дорадчих служб Наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства України № 279 від 17.05.2012.
Громадська діяльність, що спрямована на задоволення та захист закрнних соціальних,
економічних, творчих, вікових, національно-культурних, сільськогосподарських та інших
спільних інтересів своїх членів та соціально - економічний і культурний розвиток
України. Сільськогосподарська дорадча діяльність, аграрний сектор економіки.
Всеукраїнською
громадською
організацією
«Перша
Всеукраїнська
сільськогосподарська дорадча служба» легалізовано понад 300 відокремлених підрозділів
по всій території України, які разом із місцевими органами влади забезпечують
громадський порядок.
Організацією були надані соціально-спрямовані дорадчі послуги у 16 районах
Київської області, стосовно створення, діяльності та розвитку сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів;
забезпечення зайнятості
сільського населення;
врегулювання відносин власності на землю і майно; підвищення ефективності роботи
підприємств галузей агропромислового виробництва;прибуткового ведення господарства;
застосування сучасних технологій у вирощуванні, заготівлі, зберіганні, переробці та збуті
сільськогосподарської продукції; самоорганізації сільських територіальних громад;
благоустрою сільських населених пунктів; сучасних технологій вирощування
перспективних сортів і гібридів рослин; оподаткування та страхування у галузі сільського
господарства тощо.
2. Програми/проекти, що були реалізовані у 2018р:
ВГО «Перша всеукраїнська дорадча служба» направляла заявку на виконання
завдання Розробка систематизованого науково-практичного коментаря до Закону України
«Про сільськогосподарську кооперацію».
Під керівництвом і безпосередньої участі Голови ВГО «П^шаї^Всеукраїїгська
сільськогосподарська дорадча служба» Шморгуна Л.Г. була розрою^н'а^ ^ат§|рдлсена
стратегія розвитку АПК та сільськогосподарських територій Виіш§род^^9^%)райО
Київської області на період до 2020 року». Розроблено та спр

керівництва держави Закон України «Про трудові колективи і підвищення їх ролі в
управлінні підприємствами (організаціями)», підготовлено і спрямовано до вищого
керівництва держави цілий ряд конкретних пропозицій щодо соціального та економічного
розвитку АПК. Підготовлено та спрямовано до керівництва держави Проект Закону
України «Про органи самоорганізації населення», пропозиції щодо ефективного
діяльності Уряду. Підготовлено проект Концепції «Соціальна адаптація в Україні».
Підготовлено пропозиції щодо запровадження інформаційно-комп’ютерної технології
- «Самоорганізація населення», а також, пропозиції щодо удосконалення аграрної
реформи,
підготовлено
підготовка
проекту
Закону
«Про
обіг
земель
сільськогосподарського призначення».
Проектні пропозиції: «Створення і організація діяльності центру розвитку,
патріотизму і активного дозвілля молоді Київської області»; "Будівництво та управління
біогазовими установками в Київській області"; «Створення і організація діяльності
логістично-інформаційного та науково-експертного центру дорадництва.
Підготовлено та реалізується проект «Соціальне доступне житло» (Черкаська,
Київська, Одеська, Сумська та Львівська області).
Робота в підгрупі з прожиткового мінімуму, комітет №12- соціальна політика,
євроінтеграція та взаємодія з Верховною Радою України, ГР при Мінсоцполітики:
питання співпраці з робочою групою Мінсоцполітики з питань прожиткового
мінімуму;
надання пропозицій щодо прожиткового мінімуму та споживчого кошика;
направляли звернення до Комітету Верховної Ради України з питань соціальної
політики, зайнятості та пенсійної реформи з пропозиціями проведення Парламентських
слухань щодо питань прожиткового мінімуму та подолання бідності;
брали участь в консультації з громадськістю з питань прожиткового мінімуму;
участь в обговоренні питань прожиткового мінімуму та подолання бідності за участі
представників Мінсоцполітики.
Участь в робочій групі Громадської ради при Мінсоцполітики з питань обговорення
проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до порядку
проведення науково - громадської експертизи набору продуктів харчування,
непродовольчих товарів та послуг для встановлення прожиткового мінімуму».
3. Програми/проекти, що виконуються у 2019 р.:
Пропозиції щодо ефективної діяльності Уряду. Пропозиції щодо вдосконалення
пенсійної та податкової реформи в Україні. Реалізується проект «Соціальне доступне
житло» (Черкаська, Київська, Одеська, Сумська та Львівська області.), Міжнародний
екологічний фестиваль «ЕкоАрт», «Планування та реалізація програм розвитку зеленого
туризму в територіальних громадах». Проект
«Протидії нелегальній торгівлі
фармацевтичними та наркологічними засобами, реабілітація наркозалежних, фінансова
підтримка притулків та інвалідів». Проект «Удосконалення механізму моніторингу
експертного забезпечення євроінтеграції на базі формування дорадчо-експертної
платформи (згідно гл. 13 Угоди про асоціацію Україна-ЄС)». Координатор проекту
«Надання допомоги людям постраждалим від військового конфлікту на Сході України
2014-2017рр».
Голова ВГО «Перша Всеукраїнська
сільськогосподарська
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