ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Друге пленарне засідання вісімнадцятої сесії сьомого скликання

РІШЕННЯ
22 грудня 2017 року

№ 580

Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу
Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2020 року, затвердженої
рішенням № 552 першого пленарного засідання вісімнадцятої сесії Полтавської
обласної ради сьомого скликання від 12 жовтня 2017 року

Керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», законами України «Про племінну справу у тваринництві», «Про молоко та
молочні продукти», «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність», «Про
бджільництво», «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції
та сировини», «Про сільськогосподарську кооперацію», постановою Кабінету
Міністрів України від 06.08.14 № 385 «Про затвердження Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 року», рішенням двадцять шостої сесії
Полтавської обласної ради шостого скликання від 16 січня 2015 року «Про Стратегію
розвитку Полтавської області на період до 2020 року» та враховуючи висновки
постійних комісій обласної ради,
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни у додаток 1 рішення Полтавської обласної ради від
12.10.2017 року № 552 «Програма розвитку та підтримки аграрного комплексу
Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2020 року (в новій редакції)»
(додаток 1 на 17 аркушах).
2. Внести зміни у додаток 2 рішення Полтавської обласної ради від
12.10.2017 року № 552 «Порядок використання коштів обласного бюджету на
виконання заходів Програми розвитку аграрного комплексу Полтавщини за
пріоритетними напрямками на період до 2020 року (в новій редакції)» (додаток 2 на
2 аркушах).
3. Організацію виконання рішення покласти на Департамент агропромислового
розвитку Полтавської облдержадміністрації, контроль за його виконанням – на
постійну комісію обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин.

ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ

О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ

Додаток 1
до рішення другого пленарного
засідання вісімнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
від 22 грудня 2017 року
Зміни у додаток 1 рішення Полтавської обласної ради від 12.10.2017 № 552
„Програма розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини
за пріоритетними напрямками на період до 2020 року (в новій редакції)”
1. Включити в напрям 1 Програми „Підвищення конкурентоздатності
малого і середнього аграрного бізнесу розділ „1.4. Технічне переоснащення”.

Компенсація в розмірі 30 % вартості придбаної в поточному році нової
малогабаритної самохідної сільськогосподарської техніки вітчизняного
виробництва (потужністю до 40 кВт), з урахуванням податку на додану
вартість, фермерським господарствам (селянським фермерським
господарствам), сімейним фермерським господарствам, учасникам АТО,
внутрішньо переміщеним особам, які зареєстровані на території
Полтавської області.
Опис проблеми:
В області налічується 2,0 тисячі фермерських господарств, 199,9 тисяч
особистих селянських господарств. Середній розмір сільськогосподарського
фермерського господарства - 120 га, особистого селянського господарства - 1,4
га. Ними виробляється 42 % сільськогосподарської продукції області.
Проте ці господарства застосовують застарілі сільськогосподарські
знаряддя або ручну працю. Поновлення тракторного парку невеликі за
розміром господарства здійснюють переважно шляхом придбання техніки з
вторинного ринку.
Першорядним завданням для успішного ведення фермерського
господарства була й залишається механізація ручної праці. У сільському
господарстві малогабаритна самохідна техніка може використовуватися при
веденні робіт з обробки землі, посівних роботах, збиранні врожаю, заготівлі
кормів, траспортних роботах. Особливо така техніка необхідна в овочівництві,
садівництві та ягідництві. При цьому використання мотоблоків і
мотокультиваторів є неефективним, а повнорозмірні трактори занадто
габаритні і вартісні. Оптимальним варіантом для дрібних товаровиробників є
малогабаритна самохідна сільськогосподарська техніка.
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Наявність сільськогосподарської техніки (тракторів) в
сільськогосподарських підприємствах та фермерських господарствах області
(одиниць)

Трактори
12643 10459
всіх марок,
в т.ч:
потужністю, кВт :
486
432
менше 40
від 40 до 60
4644 3903
від 60 до 100
4216 3272
понад 100
3297 2852

фермерські
господарства

с/г
підприємства

2016 рік

Всього

фермерські
господарства

с/г
підприємства

Всього

2015 рік
фермерські
господарства

с/г
підприємства

Всього

2014 рік

2184 12050 9873 2177 12597 10215 2382

54
741
944
445

524 424 100
4321 3585 736
4009 3112 897
3196 2752 444

430
4312
4305
3550

375
3554
3321
2965

55
758
984
585

Станом на 01.01.2017 року в області налічується 12,6 тис. тракторів, з
них: в сільськогосподарських підприємствах – 10,2 тис. од., в фермерських
господарствах – 2,4 тис. од.
За оперативними даними протягом 10 місяців 2017 року господарствами
області придбано 129 тракторів, з них: 24 трактори вітчизняного виробництва
та 105 тракторів іноземного виробництва.
Із загальної кількості тракторів фермерськими господарствами придбано
43трактори, що становить 33%. Темпи оновлення в фермерських господарствах
в 7 разів нижчі, ніж у сільськогосподарських підприємствах.
Використання сучасної малогабаритної самохідної сільськогосподарської
техніки підвищить ефективність роботи середніх та дрібних товаровиробників
та значно покращить умови праці.

Напрямок підтримки:
Мета:
Оптимізація виробничих процесів, збільшення виробництва продукції та
поліпшення її якості; стимулювання фермерських господарств (селянських
фермерських господарств), сімейних фермерських господарств, учасників АТО,
внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані на території Полтавської
області до створення та оновлення машино-тракторного парку.

Завдання:
заохочення власників ОСГ до трансформування в сімейні фермерські
господарства;
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підвищення ефективності роботи, покращення умов праці та збільшення
доходів сільського населення;
створення умов для адаптації та розвитку власної справи учасників АТО
та внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані на території Полтавської
області.

Заходи:
Компенсація в розмірі 30 % вартості придбаної в поточному році нової
малогабаритної самохідної сільськогосподарської техніки вітчизняного
виробництва (потужністю до 40 кВт.), з урахуванням податку на додану
вартість,
фермерським
господарствам
(селянським
фермерським
господарствам), сімейним фермерським господарствам, учасникам АТО,
внутрішньо переміщеним особам, які зареєстровані на території Полтавської
області.

Результати:
створення сприятливих умов для оновлення сільськогосподарської
техніки, шляхом придбання на пільгових умовах нової малогабаритної
самохідної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва
(потужністю до 40 кВт);
підвищення ефективності роботи та покращення умов праці, шляхом
використання більш маневрених, паливно економних механізованих засобів
виробництва.

Фінансове забезпечення напрямку програми
Буде здійснюватись за рахунок коштів обласного бюджету протягом
2018– 2020 років.
Розрахункова загальна потреба в коштах складає 9,0 млн. грн.
Джерела
фінансування

Обсяг
фінансування,
млн. грн.

Обласний бюджет
Разом

9,0
9,0

Етапи виконання Програми,
млн. грн.
роки
2018
2019
2020
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

2. Абзац 4 розділу „Заходи” в напрямі 3. „Розвиток органічного
землеробства та виробництво органічних продуктів харчування” викласти в
такій редакції:
- Компенсація в розмірі 40% вартості поставленої органічної продукції
дитячим дошкільним, шкільним, медичним та соціальним закладам області на
умовах державних закупівель.
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3. Абзац 5 розділу „Заходи” в напрямі 3. „Розвиток органічного
землеробства та виробництво органічних продуктів харчування” викласти в
такій редакції:
- Компенсація надається за умови співфінансування з місцевих бюджетів
в обсязі не менше 20% вартості поставленої продукції.
4. В Паспорті Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу
Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2020 року, пункт 9.
„Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми”
викласти в такій редакції:
„73,30 млн. грн. в тому числі:
Кошти обласного бюджету – 40,705 млн. грн.
Кошти місцевих бюджетів та інших джерел – 32,595 млн. грн.”.
5. Таблиці „Ресурсне забезпечення Програми розвитку та підтримки
аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до
2020 року” та „Напрями та заходи Програми розвитку та підтримки аграрного
комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2020 року”
викласти в новій редакції.

Директор Департаменту
агропромислового розвитку
Полтавської облдержадміністрації

С.О. Фролов
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Ресурсне забезпечення
Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини
за пріоритетними напрямками на період до 2020 року
млн. грн.

1
Відшкодування вартості витрат
на проведення штучного
осіменіння телиць та корів,
придбання вакцини для
ветеринарного обслуговування
хутрових тварин, за приріст
поголів’я корів молочного
напряму продуктивності
власного відтворення та за
закуплені племінні телиці, нетелі
або племінні корови молочного
напряму продуктивності.
Відшкодування вартості
придбання рибопосадкового
матеріалу, використаного для
зариблення водних об’єктів
Відшкодування вартості
доїльного обладнання та
обладнання для переробки,
зберігання молока
Відшкодування реконструкції
тваринницьких ферм
Підтримка пасічників початківців
Стимулювання розвитку
бджільництва
Компенсація вартості витрат, що
понесені на посадку плодовоягідних насаджень

Всього по
заходах

Місцеві
бюджети та
інші джерела

Обласний
бюджет

2016-2020 рр.
Разом за рік

Місцеві
бюджети та
інші джерела

Обласний
бюджет

2020 рік
Разом за рік

Місцеві
бюджети та
інші джерела

Обласний
бюджет

2019 рік
Разом за рік

Місцеві
бюджети та
інші джерела

Обласний
бюджет

2018 рік
Разом за рік

Місцеві
бюджети та
інші джерела

Обласний
бюджет

2017 рік
Разом за рік

Місцеві
бюджети та
інші джерела

Заходи

Обласний
бюджет

2016 рік

2
1,50

3
-

4
1,50

5
1,25

6
-

7
1,25

8
1,25

9
-

10
1,25

11
1,25

12
-

13
1,25

14
1,25

15
-

16
1,25

17
6,50

18
0,00

19
6,50

0,50

0,50

1,00

0,50

0,50

1,00

0,40

0,60

1,00

0,20

0,80

1,00

0,20

0,80

1,00

1,80

3,20

5,00

1,60

1,60

3,20

1,35

1,60

2,95

0,82

2,13

2,95

0,53

2,67

3,20

0,53

2,67

3,20

4,83

10,67

15,50

0,30
0,225

0,30
0,225

0,60
0,45

0,30
0,225

0,30
0,225

0,60
0,45

0,06
0,225

0,54
0,225

0,60
0,45

0,03
0,225

0,57
0,225

0,60
0,45

0,03
0,225

0,57
0,225

0,60
0,45

0,72
1,125

2,28
1,125

3,00
2,250

0,40

-

0,40

0,50

-

0,50

0,75

-

0,75

0,70

-

0,70

0,65

-

0,65

3,00

0,00

3,00
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1
Підтримка інвестиційної
діяльності шляхом участі у
виставкових заходах та
поширенні передового досвіду
аграрних підприємств та
трудових колективів
сільськогосподарської галузі
області
Компенсація витрат при
закладенні саду та ягідників на
ділянках, що знаходяться у
використанні загальноосвітніх,
професійно-технічних, медичних
та соціальних закладів області
Компенсація вартості придбаної в
поточному році нової
малогабаритної самохідної
сільськогосподарської техніки
вітчизняного виробництва
фермерським господарствам
(селянським фермерським
господарствам), сімейним
фермерським господарствам,
учасника АТО, внутрішньо
переміщеним особам, які
зареєстровані на території
Полтавської області
Розвиток сільськогосподарської
обслуговуючої кооперації

2
-

3
-

4
-

5
0,25

6
-

7
0,25

8
0,25

9
-

10
0,25

11
0,25

12
-

13
0,25

14
0,25

15
-

16
0,25

17
1,00

18
0,00

19
1,00

0,05

0,05

0,10

0,70

0,10

0,80

0,15

0,15

0,30

0,20

0,20

0,40

0,25

0,25

0,50

1,35

0,75

2,10

-

-

-

-

-

-

3,0

-

3,0

3,0

-

3,0

-

3,0

9,0

-

9,0

0,96

1,44

2,40

1,20

1,80

3,00

0,90

2,10

3,00

0,90

2,10

3,00

0,72

2,88

3,60

4,68

10,32

15,00

Підтримка сільськогосподарської
дорадчої діяльності

0,50

0,25

0,75

0,75

0,30

1,05

0,75

0,35

1,10

0,50

0,40

0,90

0,50

0,45

0,95

3,00

1,75

4,75

Компенсація понесених витрат у
зв’язку із проведенням та
підтвердженням відповідності
виробництва органічної
продукції (сировини) та
отриманням сертифіката
відповідності

0,20

-

0,20

0,25

-

0,25

0,35

-

0,35

0,35

-

0,35

0,35

-

0,35

1,50

0,00

1,50

3,0
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1
Компенсація вартості
поставленої органічної продукції
дитячим дошкільним, шкільним,
медичним та соціальним
закладам області на умовах
державних закупівель
Всього по програмі

2
0,50

3
0,50

4
1,00

5
0,20

6
0,50

7
0,70

8
0,50

9
0,50

10
1,00

11
0,50

12
0,50

13
1,00

14
0,50

15
0,50

16
1,00

17
2,20

18
2,50

19
4,70

6,735

4,865

11,60

7,475

5,325

12,80

9,405

6,595

16,00

8,635

7,465

16,10

8,455

8,345

16,80

40,705

32,595

73,30

7

Напрями та заходи
Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини
за пріоритетними напрямками на період до 2020 року
Назва напряму
діяльності
(пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

1

2

ВСЬОГО

1.1.1. Відшкодування
витрат сімейним
фермам, ОСГ та ФГ
(СФГ) по
вирощуванню ВРХ, кіз,
овець, хутрових
тварин, які пов’язані із
селекційно-племінною
роботою, ветеринарним
обслуговуванням та
придбанням
обладнання, та ФГ
(СФГ) на
реконструкцію
тваринницьких ферм.
Відшкодування
вартості придбання
рибопосадкового
матеріалу орендарям
водних об’єктів (ФОП,
ПП, ФГ (СФГ)), які
уклали договори їх
оренди з обласною
державною
адміністрацією, для
зариблення водних
об’єктів.

1. Відшкодування витрат на проведення
штучного осіменіння телиць та корів в сімейних
фермах, ОСГ, ФГ (СФГ), які утримують від 3
голів, шляхом повернення коштів у розмірі
100% вартості послуг та відшкодування вартості
витрат на придбання вакцини для ветеринарного
обслуговування хутрових тварин. За приріст
поголів’я корів молочного напряму
продуктивності власного відтворення у розмірі
3000 грн., на яку збільшено основне стадо на 1
жовтня поточного року порівняно з наявним
поголів’ям корів молочного напряму
продуктивності станом на 1 жовтня минулого
року та за закуплені племінні телиці, нетелі або
племінні корови молочного напряму
продуктивності у розмірі 5000 грн. за кожну
наявну закуплену голову. Відшкодування
вартості придбання рибопосадкового матеріалу
орендарям водних об’єктів (ФОП, ПП, ФГ
(СФГ)), які уклали договори їх оренди з
обласною державною адміністрацією, у розмірі
до 100% його вартості, але не більше 1,0 тис.
грн. на один гектар водного об’єкту,
використаного для зариблення водних об’єктів в
поточному році.

Строк
викона
ння
заходу
3
20162020

20162020

Виконавці
4

Джерела
фінансування
5
Обласний бюджет
Місцеві бюджети

Департамент
АПР ОДА,
Управління
(відділи)
АПР РДА

та інші джерела
Разом
Обласний бюджет

Орієнтовні обсяги фінансування
(вартість), млн. грн.
в т.ч.
всього
2016 р. 2017-2020 рр.
6
7
8
40,705
6,735
33,97
32,595
4,865
27,73
73,30
6,50

11,60
1,50

61,70
5,00

Очікуваний результат
9

Стабілізація
чисельності поголів’я в
індивідуальному секторі
та його подальше
нарощення до 68,0 тис
голів;
Покращення генетичних
якостей
сільськогосподарських
тварин;
Збільшення
виробництва молока в
господарствах
населення до 405,4 тис.
тонн, зокрема
підвищення
продуктивності корів до
7000 кг молока на
корову за рік, а також
покращення його
якості;
Збільшення доходів
особистих селянських
господарств та сімейних
ферм мінімум на 10000
грн. в рік.
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1

2
2. Відшкодування вартості доїльного
обладнання та обладнання для переробки,
зберігання молока, обладнання для заготівлі та
переробки кормів, обладнання для утримання
хутрових тварин ОСГ, ФГ (СФГ) та сімейним
фермам, які утримують від 6 до 20 корів, та
(або) від 10 голів кіз, овець, та (або) від 100
голів хутрових тварин шляхом компенсації
витрат в розмірі 50% але не більше 30000 грн.
на одне ОСГ, ФГ (СФГ) або сімейну ферму.
3. Відшкодування, завершених у поточному році
етапів реконструкції тваринницьких ферм у
розмірі до 50% (фактично понесених витрат).

1.1.2. Розвиток
бджільництва

1. Підтримка пасічників початківців,
випускників ліцензованих з даної
спеціальності навчальних закладів області
останніх трьох років випуску перед звітним, а
також учасників антитерористичної операції,
мешканців Полтавської області, шляхом
відшкодування 30% вартості матеріалів та
обладнання для облаштування першої пасіки
(вулики нові, медогонки), але не більше 10
тис. грн. на одну особу.

3
20162020

20162020

20162020

4
Департамент
АПР ОДА,
Управління
(відділи)
АПР РДА

Департамент
АПР ОДА

Департамент
АПР ОДА,
Управління
(відділи)
АПР РДА

5
Обласний бюджет
Місцевий бюджет

6
1,80
3,20

7
0,50
0,50

8
1,30
2,70

Разом

5,00

1,00

4,00

Обласний бюджет
Місцеві бюджети

4,83
10,67

1,60
1,60

3,23
9,07

Разом

15,50

3,20

12,30

Обласний бюджет
Місцевий бюджет

0,72
2,28

0,30
0,30

0,42
1,98

Разом

3,00

0,60

2,40

9
Створення сприятливих
умов для нарощування
виробництва
конкурентоспроможної
продукції з
прісноводної риби та
інших водних живих
ресурсів з метою
гарантування
продовольчої безпеки
області та задоволення
потреб населення у
рибній продукції.
Збільшення попиту на
оренду водних об’єктів.
Подальший розвиток
галузі бджільництва;
Нарощення обсягів
виробництва та
реалізації таких
важливих та життєво
необхідних продуктів як
мед, пилок, віск,
прополіс. Зокрема обсяг
виробництва меду
планується наростити
до 5000 тонн;
Розвиток
самозайнятості та
підприємництва на селі;
Забезпечення
збільшення врожаїв
сільськогосподарських
культур;
Створення мінімум 150
робочих місць;

9

1

1.2.1. Садівництво та
ягідництво

1.3. Підтримка
інвестиційної
діяльності шляхом
участі у виставкових
заходах та поширенні
передового досвіду
аграрних підприємств
та трудових колективів
сільськогосподарської
галузі області

2
2. Стимулювання розвитку бджільництва
шляхом фінансової підтримки на закупівлю
племінного матеріалу та створення племінних
пасік для ОСГ, ФОП, ПП, ФГ (СФГ), шляхом
відшкодування 50% вартості племінного
матеріалу, закупленого у сертифікованих
господарствах, але не більше ніж 5 тис. грн.
на одну пасіку.

3
20162020

1. Компенсація в розмірі 30% за посадку
плодово-ягідних насаджень та встановлення
систем зрошення

20162020

2. Компенсація в розмірі 100% при закладенні
саду та ягідників та встановленні систем
зрошення на ділянках, що знаходяться у
використанні загальноосвітніх, професійнотехнічних, спеціалізованих та дошкільних
закладів, будинків-інтернатів, медичних та
соціальних закладів області
Розробка дизайну експозиції області,
придбання матеріалів для презентації
експозиції області (банери, прес-вол, стенди з
кейс трибуною, презентаційні стенди), оренда
площ в павільйонах, виставкових центрах;
сплата реєстраційного внеску учасника
виставки; придбання та виготовлення
роздаткових матеріалів, канцелярських товарів,
сувенірної продукції для забезпечення
учасників виставок; транспортування, оренда

20162020

20172020

4

5
Обласний бюджет
Місцевий бюджет

6
1,125
1,125

7
0,225
0,225

8
0,900
0,900

Разом

2,250

0,450

1,800

Департамент
АПР ОДА

Обласний бюджет

3,00

0,40

2,60

Департамент
АПР ОДА

Обласний бюджет
Місцевий бюджет

1,35
0,75

0,05
0,05

1,30
0,70

Разом

2,10

0,10

2,00

Обласний бюджет

1,00

-

1,00

Департамент
АПР ОДА,
Управління
(відділи)
АПР РДА

Департамент
АПР ОДА

9
Збільшення племінного
стада мінімум на 6000
бджолосімей,
продуктивності,
впровадження
чистопорідного
розведення бджіл,
також впровадження
нових порід бджіл
характерних для
запилення окремих
сільськогосподарських
культур.
Збільшення валового
виробництва плодів та
ягід та доведення
обсягів виробництва
плодово-ягідної
продукції до 140 тис.
тонн на рік;
створення додаткових
робочих місць у
кількості до 1,0 тисячі
Забезпечення загально
освітніх шкіл,дошкільних
закладів,будинківінтернатів, медичних та
соціальних закладів
області власною плодовоягідною продукцією.
Підвищення рівня
організації презентаційної
діяльності; розвиток
зовнішніх економічних
зв’язків та експортного
потенціалу регіону,
підвищення інвестиційної
привабливості, подальше
вдосконалення
зовнішньоекономічної

10

1

1.4. Технічне
переоснащення

2
додаткових матеріалів та обладнання, забудова
виставкової площі (монтаж, демонтаж),
облаштування виставкових площадок для
тварин та їх обслуговування; організація
відзначення кращих працівників та трудових
колективів агропромислового комплексу
області (оренда приміщення для проведення
урочистих заходів, в тому числі забезпечення
звуковим та мультимедійним обладнанням,
оформлення залів, монтаж банерів; залучення
культурно-мистецького супроводу; придбання
та виготовлення рекламних інформаційних
матеріалів для візуалізації заходів,
презентаційних стендів; поширення передового
досвіду аграрних підприємств та трудових
колективів сільськогосподарської галузі
області шляхом залучення засобів масової
інформації, інформаційних агентств інших
засобів масової комунікації, у тому числі
мережі Інтернет, соціальних мереж
(передбачає, зокрема, виготовлення та
поширення текстових, фото-, відео-, та
графічних інформаційних матеріалів,
соціальної реклами; створення теле- та
радіопрограм; інформаційне наповнення
офіційних веб-ресурсів тощо).

3

4

5

6

7

8

9
діяльності підприємств
агропромислового
комплексу області;
стимулювання праці на
селі, підвищення рівня
мотивації та створення
здорової конкуренції між
колективами
сільгоспвиробників
області.

Компенсація в розмірі 30 % вартості придбаної
в поточному році нової малогабаритної
самохідної сільськогосподарської техніки
вітчизняного виробництва (потужністю до
40кВт), з урахуванням податку на додану
вартість, фермерським господарствам
(селянським фермерським господарствам),
сімейним фермерським господарствам,
учасникам АТО, внутрішньо переміщеним
особам, які зареєстровані на території
Полтавської області

20182020

Департамент
АПР ОДА

Обласний бюджет

9,0

-

9,0

Створення сприятливих
умов для оновлення
сільськогосподарської
техніки, шляхом
придбання на пільгових
умовах нової
малогабаритної
самохідної
сільськогосподарської
техніки вітчизняного
виробництва (потужністю
до 40 кВт); підвищення
ефективності роботи та
покращення умов праці
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1
2.1. Розвиток
сільськогосподарської
обслуговуючої
кооперації

2.2. Підтримка
сільськогосподарської
дорадчої діяльності
(всього)

2
Організація інформаційно-роз’яснювальної
роботи серед членів ОСГ, фермерських
господарств та фізичних осіб сільськогосподарських товаровиробників про
конкурентні переваги провадження їх
діяльності у складі таких кооперативів;
Стимулювання створення нових, відновлення
діяльності зареєстрованих недіючих та
підтримка діючих сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів, членами яких є
виключно особисті селянські, фермерські
господарства, фізичні особи та підприємці сільськогосподарські товаровиробники,
шляхом компенсації 90% вартості
сільськогосподарської техніки, обладнання та
устаткування, цистерн для перевезення
молока на базі самохідних та причіпних
транспортних засобів, причепів (павільйонів
та платформ) для перевезення вуликів для
бджіл (з урахування сум податку на додану
вартість), але не більше ніж 600 тис. грн.;
Надання дорадчих послуг сільському
населенню з питань розвитку і
функціонування СОКів;
Висвітлення у регіональних засобах масової
інформації позитивного досвіду діяльності
різних видів обслуговуючих кооперативів,
поширення ідей кооперативного руху.

3
20162020

20162020

4
Департамент
АПР ОДА,
Управління
(відділи)
АПР РДА

Дорадчі
служби
області

5
Обласний бюджет
Місцеві бюджети
та/або інші
джерела

6
4,68
10,32

7
0,96
1,44

8
3,72
8,88

Разом

15,00

2,40

12,60

Обласний бюджет
Місцеві бюджети

3,00
1,75

0,50
0,25

2,50
1,50

Разом

4,75

0,75

4,00

9
Підвищено рівень знань
з основ кооперації та
переваг функціонування
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів в області;
Створено та
облаштовано 25
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативи за різними
напрямками діяльності,
що в подальшому
будуть
демонстраційними при
створенні аналогічних
кооперативів в
Полтавській області.
Підвищено рівень
конкуренто здатності
ОСГ, фермерських
господарств, фізичних
осіб сільськогосподарських
товаровиробників що
стали членами СОК;
Створено 100
додаткових робочих
місць;
Збільшено надходження
податків до місцевих
бюджетів на 3125,03750,0 тис. грн.
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1
2.2.1. Підвищення
рівня професійних
знань і вдосконалення
практичних навичок
прибуткового ведення
сільськогосподарського
виробництва

2
1. Проведення навчальних семінарів для
суб’єктів господарювання, що проводять
діяльність у сільській місцевості з питань:
прибуткового ведення господарства,
застосування інноваційних технологій,
дотримання стандартів якості і безпеки
сільськогосподарської продукції, підвищення
конкурентоздатності малого ат середнього
аграрного бізнесу
2. Проведення демонстраційних семінарів з
питань: форм і методів господарювання,
сучасних технологій вирощування
перспективних сортів і гібридів рослин, порід
тварин, диверсифікації сільськогосподарського
виробництва
3. Надання дорадчих послуг суб’єктам
господарювання, що проводять діяльність у
сільській місцевості, та сільському населенню з
питань: підвищення ефективності роботи
підприємств галузей агропромислового
виробництва, прибуткового ведення господарства
та диверсифікації сільськогосподарського
виробництва, врегулювання відносин власності на
землю і майно, а також ефективного їх
використання у процесі господарської діяльності,
управління, маркетингу, бухгалтерського і
статистичного обліку, оподаткування,
страхування у галузі сільського господарства,
участі у торгах сільськогосподарською
продукцією,запровадження міжнародних
стандартів якості та безпеки продуктів
харчування, застосування добрив, засобів захисту
рослин, раціонів годівлі тварин і птиці,
проведення профілактичних санітарно –
ветеринарних заходів, виконання державних і
місцевих програм соціального і економічного
розвитку, програм підтримки окремих галузей
сільського господарства та розвитку сільських
територій, організації громадських пасовищ і
догляду за ними.
Рекомендації з впровадження шляхів переробки
сільськогосподарської продукції

3
20162020

20162020

20162020

4
Дорадчі
служби
області

Дорадчі
служби
області

Дорадчі
служби
області

5
Обласний бюджет
Місцеві бюджети

6
0,259
0,160

7
0,040
0,020

8
0,219
0,140

Разом

0,419

0,060

0,359

Обласний бюджет
Місцеві бюджети

0,261
0,165

0,040
0,020

0,221
0,145

Разом

0,426

0,060

0,366

Обласний бюджет
Місцеві бюджети

0,305
0,195

0,045
0,025

0,260
0,170

Разом

0,500

0,070

0,430

9
Підвищення
рентабельності
сільгосппідприємств,
збільшення
виробництва валової
продукції у
фермерських та
особистих селянських
господарствах,
збільшення обсягів
виробництва екологічно
чистої продукції,
підвищення
ефективності
господарювання в АПК,
поліпшення якості
вітчизняного
виробництва,
розширення сфери
зайнятості сільського
населення.
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1

2.2.2. Сприяння
розвитку і стабільному
функціонуванню
інфраструктури
аграрного ринку

2
4. Поширення інформації, практики з питань
можливих конкурентних переваг суб’єктів
господарювання, що проводять діяльність у
сільській місцевості, та сільського населення
при відтворенні родючості і захисту ґрунтів,
поліпшенні довкілля, веденні органічного
сільського господарства, відтворенні і
збереженні природних агроландшафтів.
5. Надання дорадчих послуг суб’єктам
господарювання, що проводять діяльність у
сільській місцевості, і сільському населенню з
оформлення документів на отримання
державної підтримки та підтримки з
регіональних ресурсів, залученні кредитних,
інвестиційних та інших видів ресурсів.
1. Поширення інформації з питань:
маркетингу сільськогосподарської продукції,
цінового моніторингу аграрного та
продовольчих ринків.
2. Сприяння розвитку взаємовигідних
відносин між сільськогосподарськими
товаровиробниками, заготівельними,
переробними, торгівельними підприємствами,
іншими суб’єктами аграрного та
продовольчого ринку, зокрема шляхом
надання дорадчих послуг з питань створення
для діяльності самоврядних галузевих і
міжгалузевих організацій. Дорадництво з
питань сприяння створенню та розвитку
ланцюжків доданої вартості в аграрному
виробництві.
3. Надання дорадчих послуг з питань
формування мережі збуту
сільськогосподарської продукції на
кооперативних засадах, розвитку аукціонів
живої худоби та птиці, оптових плодоовочевих
ринків, кредитних спілок, виставок, ярмарків.

3
20162020

20162020

4
Дорадчі
служби
області

Дорадчі
служби
області

20162020

Дорадчі
служби
області

20162020

Дорадчі
служби
області

20162020

Дорадчі
служби
області

5
Обласний бюджет
Місцеві бюджети

6
0,109
0,050

7
0,015
0,005

8
0,094
0,045

Разом

0,159

0,020

0,139

Обласний бюджет
Місцеві бюджети

0,054
0,025

0,005
0,005

0,049
0,020

Разом

0,079

0,010

0,069

Обласний бюджет
Місцеві бюджети

0,060
0,035

0,010
0,005

0,050
0,030

Разом
Обласний бюджет
Місцеві бюджети

0,095
0,091
0,055

0,015
0,020
0,010

0,080
0,071
0,045

Разом

0,146

0,030

0,116

Обласний бюджет
Місцеві бюджети

0,192
0,110

0,040
0,020

0,152
0,090

Разом

0,302

0,060

0,242

9

Удосконалення роботи
постачальницькозбутових кооперативів,
кредитних спілок,
гуртових ринків,
створення нових
робочих місць,
створення громадських
самоврядних об’єднань.
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1
2.2.3. Інформаційнодорадче забезпечення
інноваційної моделі
відтворення
сільськогосподарського
виробництва

2.2.4. Сприяння
розв’язанню проблем
сільського населення
та комплексному
розвитку сільської
місцевості

2
1. Надання дорадчих послуг, поширення
інформації серед суб’єктів господарювання з
питань: інноваційних моделей, спрямованих
на використання ресурсо- та
енергозберігаючих технологій, ефективне
використання сільськогосподарських угідь та
продукції сільського господарства.
2. Організація підготовки та проведення
навчальних семінарів з актуальних питань
розвитку сільськогосподарського виробництва,
підприємництва та сільської місцевості.
3. Розроблення рекомендацій з дорадчого
супроводження процесів інноваційного
відтворення сільськогосподарського
виробництва. Розвиток системи
впровадження альтернативних видів палива.
1. Надання дорадчих послуг з питань:
самоорганізації сільських територіальних
громад, розроблення програм комплексного
розвитку сільської місцевості, реалізації угод
про соціальне партнерство, проведення
моніторингу виконання таких програм.
2. Проведення семінарів по підвищенню рівня
знань та вдосконаленню практичних навичок
з питань: облаштування та функціонування
інженерно-технічних комунікацій сільських
населених пунктів, покращенню благоустрою
сіл, соціально-культурного обслуговування
населення шляхом розширення мережі
сервісних підприємств.
3. Проведення навчальних семінарів з питань:
несільськогосподарського підприємництва,
створення нових робочих місць та розвитку
ринку праці в сільській місцевості.
4. Здійснення дорадчих послуг з питань:
сприяння сільським громадам у реалізації
соціальних проектів, участі в процесах
підготовки, прийняття та виконання рішень та
програм місцевих органів виконавчої влади і
органів місцевого самоврядування.

3
20162020

4
Дорадчі
служби
області

20162020

Дорадчі
служби
області

20162020

Дорадчі
служби
області

20162020

20162020

Дорадчі
служби
області

Дорадчі
служби
області

20162020

Дорадчі
служби
області

20162020

Дорадчі
служби
області

5
Обласний бюджет
Місцеві бюджети

6
0,060
0,045

7
0,020
0,010

8
0,040
0,035

Разом

0,105

0,030

0,075

Обласний бюджет
Місцеві бюджети

0,274
0,180

0,040
0,025

0,234
0,155

Разом
Обласний бюджет
Місцеві бюджети

0,454
0,083
0,040

0,065
0,015
0,010

0,389
0,068
0,030

Разом

0,123

0,025

0,098

Обласний бюджет
Місцеві бюджети

0,155
0,115

0,030
0,015

0,125
0,100

Разом

0,270

0,045

0,225

Обласний бюджет
Місцеві бюджети

0,050
0,025

0,010
0,005

0,040
0,020

Разом

0,075

0,015

0,060

Обласний бюджет
Місцеві бюджети

0,263
0,130

0,030
0,015

0,233
0,115

Разом
Обласний бюджет
Місцеві бюджети

0,393
0,134
0,080

0,045
0,025
0,010

0,348
0,109
0,070

Разом

0,214

0,035

0,179

9
Покращення
інформаційного
обслуговування
населення, розширення
сфери зайнятості
сільського населення,
розроблення
інноваційноінвестиційних та
технологічних проектів.

Поліпшення
інфраструктури
сільських населених
пунктів, заохочення
молоді до роботи і
проживання в сільській
місцевості.
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1

2.2.5. Формування
дієздатної мережі
сільськогосподарських
дорадчих служб та
ринкової системи
розповсюдження
сільськогосподарських
знань, технологій та
інформації
3. Розвиток
органічного
землеробства та
виробництво
органічних продуктів
харчування

2
Проведення моніторингів під час виконання
таких програм.
5. Надання дорадчих послуг і захисту прав та
законних інтересів сільського населення з
питань: підвищення рівня якості життя в
сільській місцевості, створення сільським
населенням, що працює на умовах
самозайнятості, малих підприємств у сфері
соціально-побутових послуг, розвитку
сільського зеленого туризму, народних
промислів та інших видів
несільськогосподарської діяльності, підготовки
та виконання місцевими органами виконавчої
влади і органами місцевого самоврядування
програм комплексного розвитку сільської
місцевості.
6. Організація роботи з надання консультаційної
допомоги у створенні: інформаційнонавчальних центрів, клубів, груп за інтересами у
тому числі для жінок (з ведення бізнесу,
домашнього господарства, народних ремесел,
кулінарії, комп’ютеризації, догляду за дітьми,
тощо), дітей і молоді, осіб з обмеженими
фізичними можливостями, учасників АТО,
переселенців.
1. Підтримка мережі збору та поширення
інформації стосовно надання соціально
спрямованих дорадчих послуг.
2. Матеріально-технічне забезпечення мережі
дорадчих служб.

1. Компенсація в розмірі 100% понесених
витрат у зв’язку із проведенням та
підтвердженням відповідності виробництва
органічної продукції (сировини) та
отриманням сертифіката відповідності у
рослинництві, тваринництві та переробці
сільськогосподарської продукції, в тому числі
у перехідний період, незалежно від видів

3

4

5

6

7

8

20162020

Дорадчі
служби
області

Обласний бюджет
Місцеві бюджети

0,150
0,105

0,035
0,020

0,115
0,085

Разом

0,255

0,055

0,200

Обласний бюджет
Місцеві бюджети

0,080
0,060

0,015
0,005

0,065
0,055

Разом

0,140

0,020

0,120

20162020

Дорадчі
служби
області

20162020

Дорадчі
служби
області

Обласний бюджет

0,180

0,030

0,150

20162020

Дорадчі
служби
області

Обласний бюджет
Місцеві бюджети

0,240
0,175

0,035
0,025

0,205
0,150

Разом

0,415

0,060

0,355

Обласний бюджет

1,50

0,20

1,30

20162020

Департамент
АПР ОДА

9

Поліпшення
матеріально-технічних
баз дорадчих служб.
Розширення мережі
ринкової інформації та
поліпшення
інформаційного доступу
для населення.
Зменшення собівартості
виробництва органічної
продукції за рахунок
компенсації затрат
виробника на
проведення сертифікації
виробництва (сировини,
продукції)

16

1

2
сільськогосподарської діяльності та видів
продуктів переробки
2. Компенсація в розмірі 40% вартості
поставленої органічної продукції дитячим
дошкільним, шкільним, медичним та
соціальним закладам області на умовах
державних закупівель

Директор Департаменту агропромислового
розвитку Полтавської облдержадміністрації

3

4

5

6

7

8

9

20162020

Департамент
АПР ОДА

Обласний бюджет
Місцеві бюджети

2,20
2,50

0,50
0,50

1,70
2,00

Разом

4,70

1,00

3,70

Здешевлення вартості
органічної продукції з
метою забезпечення її
конкурентоздатності на
внутрішньому та
зовнішньому ринках

С.О. Фролов
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Додаток 2
до рішення другого пленарного
засідання вісімнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
від 22 грудня 2017 року
Зміни у додаток 2 рішення Полтавської обласної ради від 12.10.2017 № 552
„Порядок використання коштів обласного бюджету на виконання заходів
Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини
за пріоритетними напрямками на період до 2020 року (в новій редакції)”
1. В пункті 1.2 після підпункту „організація, проведення та участь
агропромислового комплексу області у регіональних, всеукраїнських та
міжнародних виставкових заходах; підтримка заходів по поширенню
передового досвіду аграрних підприємств та трудових колективів аграрної
галузі, вшануванню кращих аграріїв” внести підпункт „технічне
переоснащення”.
2. В пункті 1.4 після підпункту „компенсація в розмірі 30% вартості
витрат, що понесені на посадку плодово-ягідних насаджень та встановлення
систем зрошення на площі не більше 2 га”, внести пункт „компенсація в розмірі
30 % вартості придбаної в поточному році нової малогабаритної самохідної
сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (потужністю до 40
кВт), з урахуванням податку на додану вартість”.
3. У пункті 2.2.2. абзац сьомий викласти в такій редакції:
„- свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі суб’єктів племінної
справи у тваринництві, де придбано племінні бджолосім’ї або бджоломатки.”.
4. У пункті 2.4. абзац третій після слів „фінансова підтримка надається
кооперативу” вставити „з численністю не менше 7 членів”.
У четвертому абзаці пункту 2.4 після слів «У разі, коли кооператив надає
у користування третім особам або відчужує придбану» доповнити словами «за
кошти Програми, або в рамках цієї Програми», далі за текстом.
5. Розділ ІІ. „Порядок використання коштів за заходами:” доповнити
підпунктом „2.7. Технічне переоснащення. 2.7.1. Компенсація в розмірі 30 %
вартості придбаної в поточному році нової малогабаритної самохідної
сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (потужністю до 40
кВт), з урахуванням податку на додану вартість.
Учасниками програми є: фермерські господарства (селянські фермерські
господарства), сімейні фермерські господарства, які мають чистий дохід
(виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 10
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млн. гривень, учасники АТО, внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані
на території Полтавської області.
Для участі в конкурсному відборі учасники подають Комісії такі
документи, крім документів передбачених пунктом 1.11 цього Порядку:
- копію свідоцтва про реєстрацію фермерського господарства
(селянського фермерського господарства);
- копію договору про створення сімейного фермерського господарства,
виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки фізичної
особи платника податків (ідентифікаційний код);
- копію посвідчення учасника бойових дій (антитерористичної операції);
- копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
- копії документів, що посвідчують право власності чи оренди земельної
ділянки (для учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених
осіб, які зареєстровані на території Полтавської області;
- копію договору купівлі-продажу;
- копію платіжних документів на придбання техніки (рахунок-фактура,
платіжне доручення, видаткова накладна);
- копію свідоцтва про державну або відомчу реєстрацію техніки;
- копію паспорта техніки.
Техніка, придбана з частковою компенсацією вартості, протягом трьох
років не підлягає відчуженню та використовується за призначенням. У разі
відчуження такої техніки протягом трьох років, учасник програми повертає
отримані бюджетні кошти і позбавляється протягом трьох років від дати
виявлення такого порушення права на отримання компенсації вартості
техніки”.
6. Назву пункту 2.6.2. розділу 2.6. „Розвиток органічного землеробства та
виробництво органічних продуктів харчування” викласти в такій редакції:
„Компенсація в розмірі 40% вартості поставленої органічної продукції
дитячим дошкільним, шкільним, медичним та соціальним закладам області на
умовах державних закупівель.”.
7. Розділ „ІІІ. Прикінцеві положення” доповнити пунктом:
„3.6. Сума фінансової компенсації за програмами підтримки
агропромислового комплексу з місцевих бюджетів усіх рівнів не повинна
перевищувати 100% вартості затрат понесених учасником програми”.

Директор Департаменту
агропромислового розвитку
Полтавської облдержадміністрації

С.О. Фролов

