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КРИМСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

23 травня 2009 року на нараді за участю сільських і селищних голів з
питань соціально-економічного розвитку сільських населених пунктів
Кабінет Міністрів України затвердив Постанову № 531 про «Питання
посилення взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування з підготовки та прийняття нормативно-правових актів».
Постанова передбачає Міністерствам, іншим центральним та місцевим
органам виконавчої влади забезпечити в установленому порядку погодження
з органами місцевого самоврядування проектів нормативно-правових актів з
питань, що стосуються функціонування місцевого самоврядування чи
інтересів територіальних громад. Учасниками наради було гаряче підтримано
дану Постанову.
За термін дії Постанови відчутних змін у взаємодії органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування не відбулось. Пропонуємо
розглянути на засіданні Уряду хід виконання даної Постанови органами
державної виконавчої влади.

Від імені учасників Кримського регіонального
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Шанована Юліє Володимирівно!
З 1 січня 2010 року вступають в силу зміни до Закону України «Про
безпечність та якість харчових продуктів», які забороняють реалізацію та
обіг необробленого молока та сиру домашнього виробництва, м’яса
подвірного забою на агропродовольчих ринках.
Такі зміни призведуть до соціального незадоволення населення та
знищення малого бізнесу. Велика кількість громадян реалізують на
продовольчих ринках продукцію вирощену у власних підсобних
господарствах, оскільки в сільській місцевості є значні проблеми з
працевлаштуванням. Мешканці міст мають змогу придбати натуральні
продукти за нижчими цінами.
Просимо ініціювати внесення змін до Закону України «Про
безпечність та якість харчових продуктів», а саме - дозволити виробникам
реалізовувати власно вирощену продукцію на агропродовольчих ринках.
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