ПРОЄКТ

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ
Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу
Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2027 року

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 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 сільськогосподарську кооперацію», відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695 «Про затвердження
Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки», рішенням
пленарного засідання двадцять дев’ятої сесії Полтавської обласної ради сьомого
скликання від 20.12.2019 № 1242 «Про Стратегію розвитку Полтавської області на
2021 – 2027 роки», враховуючи рекомендації постійної комісії обласної ради з питань
аграрної політики та земельних відносин, з метою забезпечення доступу до
Програми більш широкого кола учасників,
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу
Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2027 року, затвердженої
рішенням першого пленарного засідання четвертої сесії Полтавської обласної ради
восьмого скликання від 23.02.2021 № 117, що додається на 2 аркушах (додаток 1).
2. Внести зміни до Порядку використання коштів обласного бюджету на
виконання заходів Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини
за пріоритетними напрямками на період до 2027 року, затвердженого рішенням
першого пленарного засідання четвертої сесії Полтавської обласної ради восьмого
скликання від 23.02.2021 № 117, що додається на 6 аркушах (додаток 2).
3. Організацію виконання цього рішення покласти на Департамент
агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації, контроль
за його виконанням – на постійну комісію обласної ради з питань аграрної політики та
земельних відносин.

ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ

О. БІЛЕНЬКИЙ

Додаток 1
до рішення пленарного засідання
сесії обласної ради
восьмого скликання
02.07.2021 №
Зміни до Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу
Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2027 року,
затвердженої рішенням першого пленарного засідання четвертої сесії
Полтавської обласної ради восьмого скликання від 23.02.2021 № 117
1. У напрямі 1. «Підвищення конкурентоздатності малого та середнього
аграрного бізнесу» розділу III «Основні пріоритетні напрями програми»:
1.1. Розділ «Заходи» пункту 1.1. «Розвиток тваринництва» викласти в
наступній редакції:
«- фінансова підтримка за приріст поголів’я корів молочного і м’ясного
напряму продуктивності власного відтворення у розмірі 5,0 тис. грн та за
закуплені телиці, нетелі або корови молочного і м’ясного напряму
продуктивності у розмірі 10,0 тис. грн за кожну наявну закуплену голову за
умови утримання від 3 голів корів та відшкодування 100 % вартості, але не
більше 2,0 тис. грн за кожну наявну закуплену голову овець та кіз (козематки,
кізочки, вівцематки, ярки), за умови утримання від 10 голів їх маточного
поголів’я враховуючи закуплені;
- відшкодування вартості доїльного обладнання та обладнання для
переробки, зберігання молока та м’яса, обладнання для заготівлі та переробки
кормів вітчизняного та зарубіжного виробництва суб’єктам господарювання,
які утримують від 3 корів та (або) від 10 голів кіз та овець шляхом компенсації
витрат в розмірі 50%, але не більше 50,0 тис. грн на один суб’єкт
господарювання».
1.2. Розділ «Заходи» пункту 1.2. «Розвиток бджільництва» викласти в
наступній редакції:
«- підтримка пасічників, які пройшли відповідне навчання в
ліцензованих освітніх закладах, шляхом відшкодування 50 % вартості
матеріалів та обладнання для облаштування пасіки (вулики нові, медогонки,
воскотопки, стіл для розпечатки сот), але не більше 50,0 тис. грн на один
суб’єкт господарювання за умови утримання від 10 бджолосімей.
- фінансова підтримка на закупівлю племінного матеріалу шляхом
відшкодування 50% вартості племінного матеріалу, закупленого у суб’єктів
племінної справи, але не більше ніж 20,0 тис. грн на одну пасіку».
1.3. Абзац
перший
розділу
«Напрямок
підтримки»
пункту
1.6. «Кредитування фермерських господарств» викласти в наступній редакції:
«Фінансова підтримка на зворотній основі у вигляді кредитів надається,
на конкурсній основі, на реалізацію бізнес-планів із здійснення діяльності в
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агропромисловому комплексі, фермерським господарствам, в т.ч. сімейним
фермерським господарствам (без набуття статусу юридичної особи), які мають
чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за
останній (звітний) рік до 10,0 млн грн, у власності та/або користуванні яких
перебуває не більше ніж 300 га земель сільськогосподарського призначення, а
також кооперативним об’єднанням (на витрати, пов’язані з виробництвом та
переробкою продукції) кожен учасник якого має у власності та/або
користуванні не більше ніж 300 га земель сільськогосподарського призначення
або тварин, ідентифікованих відповідно до чинного законодавства».
1.4. Абзац другий розділу «Заходи» пункту 1.6. «Кредитування
фермерських господарств» викласти в наступній редакції:
«- на витрати, пов’язані із розвитком садівництва, ягідництва,
овочівництва, в т.ч. закритого ґрунту, вирощування лікарських рослин та
нішевих культур, в тому числі придбання техніки та обладнання;».
1.5. Абзац п’ятий розділу «Заходи» пункту 1.6. «Кредитування
фермерських господарств» викласти в наступній редакції:
«- на витрати, пов’язані з переробкою сільськогосподарської продукції,
(в тому числі кооперативам, кожний учасник якого має у власності та/або
користуванні не більше 300 га земель сільськогосподарського призначення або
тварин, ідентифікованих відповідно до чинного законодавства);».
2. У напрямі 3. «Розвиток органічного землеробства та виробництво
органічних продуктів харчування» Розділу III «Основні пріоритетні напрями
програми».
2.1. Абзац четвертий розділу «Заходи» пункту 3.1. «Підтримка
товаровиробників органічної продукції» викласти в наступній редакції:
«- компенсація в розмірі 50 % 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,
незалежно
від
видів
сільськогосподарської діяльності та видів продуктів, включаючи сертифікацію
землі, у перехідний період, а після нього лише суб’єктам господарювання, які
мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за
останній рік до 10,0 млн грн, у власності та/або користуванні яких перебувають
землі сільськогосподарського призначення, але не більше 100,0 тис. грн на
одного суб’єкта господарювання;».
Виконувач обов’язків
директора Департаменту
агропромислового розвитку
Полтавської обласної
державної адміністрації

О. ПАЛІЙ

Додаток 2
до рішення пленарного засідання
сесії обласної ради
восьмого скликання
02.07.2021 №
Зміни до Порядку використання коштів обласного бюджету на виконання
заходів Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу
Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2027 року,
затвердженого рішенням першого пленарного засідання четвертої сесії
Полтавської обласної ради восьмого скликання від 23.02.2021 № 117
1. У розділі І. «Загальні положення»:
1.1. Підпункт 1.12.4. пункту 1.12 викласти в новій редакції, а саме:
«1.12.4. Документи фінансової звітності за попередній календарний рік
(крім створених в поточному році) та за останній звітний період відповідно до
Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку: «Балансу» та
«Звіту про фінансові результати» (для юридичних осіб) або «Фінансового звіту
суб’єкта малого підприємництва» (для суб’єктів підприємницької діяльності –
фізичних осіб та юридичних осіб – суб’єктів мікро- та малого підприємництва),
крім особистих селянських господарств;».
1.2. Підпункт 1.12.5. пункту 1.12 викласти в новій редакції, а саме:
«1.12.5. Податкові декларації з доходів за формою № 1ДФ за попередній
календарний рік (крім створених в поточному році та особистих селянських
господарств). Суб’єкти господарювання, зареєстровані в поточному році,
подають податкові декларації з доходів за формою № 1ДФ за останній
квартал;».
1.3. Підпункт 1.12.6. пункту 1.12 викласти в новій редакції, а саме:
«1.12.6. Документ про відсутність заборгованості з платежів, контроль за
справлянням яких покладено на контролюючі органи (довідку, видану органом
Державної податкової служби України та чинну на дату подання, або Витяг про
стан розрахунків з бюджетом, отриманий з використанням Електронного
кабінету платника), а також перед державними фондами (Українським
державним фондом підтримки фермерських господарств, обласним фондом
підтримки індивідуального житлового будівництва на селі);».
2. У розділі ІІ. «Порядок використання за напрямами:»:
2.1. Підпункт 2.1.1. пункту 2.1. «Розвиток тваринництва» викласти в
новій редакції, а саме:
«2.1.1 Фінансова підтримка юридичним особам, фізичним особампідприємцям, сімейним фермерським господарствам (без набуття статусу
юридичної особи, які організовуються на основі діяльності фізичної особи-
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підприємця), особистим селянським господарствам, які мають чистий дохід
(виручку) від реалізації продукції за останній рік до 10 млн грн за приріст
поголів’я корів молочного і м’ясного напряму продуктивності власного
відтворення у розмірі 5,0 тис. грн, на яку збільшено основне стадо на 1
жовтня поточного року порівняно з наявним поголів’ям корів станом на 1
жовтня минулого року за умови придбання та утримання від 3 голів корів; за
закуплені телиці, нетелі або корови молочного і м’ясного напряму
продуктивності у розмірі 10,0 тис. грн за кожну наявну закуплену голову, за
умови утримання від 3 голів корів, враховуючи закуплені; відшкодування 100%
вартості, але не більше 2,0 тис. грн за кожну наявну закуплену ідентифіковану
і зареєстровану голову овець та кіз (козематки, кізочки, вівцематки, ярки), за
умови утримання від 10 голів їх маточного поголів’я враховуючи закуплені.».
2.2. Підпункт 2.1.1.1. пункту 2.1. «Розвиток тваринництва» викласти в
новій редакції, а саме:
«2.1.1.1. Фінансова підтримка за приріст поголів’я корів власного
відтворення молочного і м’ясного напряму продуктивності та за закуплені
телиці, нетелі або корови молочного і м’ясного напряму продуктивності
надається юридичним особам, фізичним особам-підприємцям, сімейним
фермерським господарствам (без набуття статусу юридичної особи, які
організовуються на основі діяльності фізичної особи-підприємця), особистим
селянським господарствам.
Уповноважені особи виконкомів сільських, селищних та міських рад
та/або Департамент для отримання фінансової підтримки за приріст поголів’я
корів молочного і м’ясного напряму продуктивності власного відтворення та за
закуплені телиці, нетелі або корови молочного і м’ясного напряму
продуктивності приймають на участь у Програмі такі документи, крім
документів передбачених пунктом 1.12 цього Порядку:
- реєстр наявності ідентифікованих і зареєстрованих тварин в Єдиному
державному реєстрі тварин (ЄДРТ) станом на 1 жовтня минулого року та 1
жовтня поточного року, видані в установленому порядку (в разі приросту
тварин);
- копії платіжних документів (рахунок на оплату або договір купівліпродажу худоби, видаткова накладна, платіжне доручення, якщо придбання у
фізичних осіб – квитанція або виписка з банку про оплату із зазначенням
прізвища продавця та призначення платежу) за закуплені телиці, нетелі або
корови молочного і м’ясного напряму;
- реєстр наявності ідентифікованих і зареєстрованих тварин в Єдиному
державному реєстрі тварин (ЄДРТ) станом на 1 грудня попереднього року та 1
число місяця поточного року, після місяця в якому придбано тварин, виданий в
установленому порядку (в разі закупівлі тварин);
- письмове зобов’язання повернути в місячний строк до бюджету
Полтавської області отримані кошти, в разі зменшення нарощеного та (або)
придбаного поголів’я станом на 1 січня двох наступних років, окрім випадків
вибуття, спричинених інфекційними та не інфекційними захворюваннями не з
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вини власника, що підтверджено відповідним структурним підрозділом
Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області.
Одержувачі відшкодування зобов’язані до 20 січня після звітного періоду
протягом двох наступних років подавати до виконавчих комітетів сільських,
селищних та міських рад та/або Департаменту реєстр наявності
ідентифікованих і зареєстрованих тварин в Єдиному державному реєстрі
тварин (ЄДРТ) станом на 1 січня.».
2.3. Підпункт 2.1.1.2. пункту 2.1. «Розвиток тваринництва» викласти в
новій редакції, а саме:
«2.1.1.2. Фінансова підтримка за кожну наявну закуплену ідентифіковану
голову овець та кіз (козематки, кізочки, вівцематки, ярки) надається
юридичним особам, фізичним особам-підприємцям, сімейним фермерським
господарствам (без набуття статусу юридичної особи, які організовуються на
основі діяльності фізичної особи-підприємця), особистим селянським
господарствам.
Уповноважені особи виконкомів сільських, селищних та міських рад
та/або Департамент для отримання фінансової підтримки за кожну наявну
закуплену ідентифіковану голову овець та кіз (козематки, кізочки, вівцематки,
ярки) приймають на участь у Програмі такі документи, крім документів
передбачених пунктом 1.12 цього Порядку:
- реєстр наявності ідентифікованих і зареєстрованих в ЄДРТ тварин
станом на 1 грудня попереднього року та 1 число місяця поточного року, після
місяця в якому придбано тварин, виданий в установленому порядку;
- копії платіжних документів (рахунок на оплату або договір купівліпродажу худоби, платіжне доручення, видаткова накладна, якщо придбання у
фізичних осіб – квитанція або виписка з банку про оплату із зазначенням
прізвища продавця та призначення платежу) за закуплені вівці та кози
(козематки, кізочки, вівцематки, ярки);
- письмове зобов’язання повернути в місячний строк до бюджету
Полтавської області отримані кошти, в разі зменшення нарощеного та (або)
придбаного поголів’я станом на 1 січня двох наступних років, окрім випадків
вибуття, спричинених інфекційними та не інфекційними захворюваннями не з
вини власника, що підтверджено відповідним структурним підрозділом
Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області.
Одержувачі відшкодування зобов’язані до 20 січня після звітного періоду
наступного року подавати до виконавчих комітетів сільських, селищних та
міських рад та/або Департаменту реєстр наявності ідентифікованих і
зареєстрованих тварин в Єдиному державному реєстрі тварин (ЄДРТ) станом
на 1 січня.».
2.4. Абзац восьмий підпункту 2.1.2. пункту 2.1. «Розвиток тваринництва»
викласти в новій редакції, а саме:
«- копії платіжних документів (рахунок на оплату або договір купівліпродажу, платіжне доручення, видаткова накладна, квитанція/виписка з банку
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про оплату) та технічної документації на доїльне обладнання, обладнання для
переробки, зберігання молока та м’яса, обладнання для заготівлі та переробки
кормів.».
2.5. Підпункт 2.2.1. пункту 2.2. «Розвиток бджільництва» викласти в
новій редакції, а саме:
«2.2.1. Підтримка пасічників, які пройшли відповідне навчання в
ліцензованих
освітніх
закладах,
мешканців
Полтавської
області,
зареєстрованим як фізичні особи-підприємці, члени сімейних фермерських
господарств (без набуття статусу юридичної особи, які організовуються на
основі діяльності фізичної особи-підприємця), шляхом відшкодування 50 %
вартості матеріалів та обладнання для облаштування пасіки (вулики нові,
медогонки, воскотопки, стіл для розпечатки сот), але не більше 50,0 тис. грн
на один суб’єкт господарювання, за умови утримання від 10 бджолосімей.
Фінансова підтримка надається пасічникам, які пройшли відповідне
навчання в ліцензованих освітніх закладах, мешканцям Полтавської області,
випускникам ліцензованих з даної спеціальності навчальних закладів області.
Для отримання фінансової підтримки до уповноважених осіб виконавчих
комітетів сільських, селищних та міських рад та/або Департаменту подаються
такі документи, крім документів передбачених п. 1.12 цього Порядку:
- копія диплома та/або свідоцтва про закінчення навчального закладу;
- довідка з сільської, селищної, міської чи районної в місті ради про
реєстрацію пасіки за місцем її розташування;
- ветеринарно-санітарний паспорт пасіки;
- копії платіжних документів (квитанція або виписка з банку про оплату
із зазначенням продавця та призначення платежу або рахунок/договір купівліпродажу, видаткова накладна, платіжне доручення) на обладнання та
матеріали.».
2.6. Абзац п’ятий підпункту 2.2.2. пункту 2.2. «Розвиток бджільництва»
викласти в новій редакції, а саме:
«- копії платіжних документів (квитанція або виписка з банку про оплату
із зазначенням продавця та призначення платежу або рахунок/договір купівліпродажу, видаткова накладна, платіжне доручення) на придбані бджолосім’ї
або бджоломатки;».
2.7. Підпункт 2.5.2. пункту 2.5. «Кредитування фермерських господарств»
викласти в новій редакції, а саме:
«2.5.2. Кошти бюджету Полтавської області на фінансову підтримку на
зворотній основі у вигляді кредитів надаються, на конкурсній основі, на
реалізацію бізнес-планів із здійснення діяльності в агропромисловому
комплексі, фермерським господарствам, в т.ч. сімейним фермерським
господарствам (без набуття статусу юридичної особи), а також кооперативним
об’єднанням (на витрати, пов’язані з виробництвом та переробкою продукції),
які мають:
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- чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
за останній (звітний) рік до 10,0 млн грн;
- у власності та/або користуванні яких перебуває не більше ніж 300 га
земель сільськогосподарського призначення або є в наявності тварини,
ідентифіковані відповідно до чинного законодавства;
- у власності чи користуванні не менше однієї одиниці складної
сільськогосподарської техніки або уклали договір підряду на виконання
сільськогосподарських робіт з використанням складної сільськогосподарської
техніки (крім бджільництва та зеленого туризму);
- середньорічну чисельність працівників, що працюють за трудовим
договором, яка дорівнює не менше, ніж двом працівникам, крім випадків, коли
учасником є сімейне фермерське господарство.».
2.8. Абзац другий підпункту 2.5.5. пункту 2.5. «Кредитування
фермерських господарств» викласти в новій редакції, а саме:
«- на витрати, пов’язані із розвитком садівництва, ягідництва,
овочівництва, в тому числі закритого ґрунту, вирощування лікарських рослин
та нішевих культур, в т.ч. придбання техніки та обладнання;».
2.9. Абзац п’ятий підпункту 2.5.5. пункту 2.5. «Кредитування
фермерських господарств» викласти в новій редакції, а саме:
«- на витрати, пов’язані з переробкою сільськогосподарської продукції, (в
тому числі кооперативам, кожний учасник якого має у власності та/або
користуванні не більше 300 га земель сільськогосподарського призначення або
тварин, ідентифікованих відповідно до чинного законодавства);».
2.10. Абзац десятий підпункту 2.5.6. пункту 2.5. «Кредитування
фермерських господарств» викласти в новій редакції, а саме:
«ж) відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,
що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою,
та/або наявність тварини, ідентифікованих відповідно до чинного
законодавства;».
2.11. Абзац шістнадцятий підпункту 2.5.6. пункту 2.5. «Кредитування
фермерських господарств» викласти в новій редакції, а саме:
«к) довідку про наявність складної сільськогосподарської техніки,
свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (крім суб’єктів господарювання
із розвитку сільського зеленого туризму та бджільництва). У разі, якщо учасник
використовує складну сільськогосподарську техніку за договорами найму або
підряду, він має надати документи, що підтверджують здійснення платежів на
оплату послуг/робіт за відповідним договором;».
2.12. Підпункт 2.5.6. пункту 2.5. «Кредитування
господарств» доповнити новим абзацом такого змісту:

фермерських
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«о) довідку про відсутність заборгованості перед державними фондами
(Українським державним фондом підтримки фермерських господарств,
обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі).».
2.13. Підпункт 2.6.7. пункту 2.6. «Створення та підтримка
сільськогосподарських кооперативів» після п’ятого абзацу доповнити новими
абзацами такого змісту:
«- інформаційну довідку з переліком членів кооперативу завірену згідно
чинного законодавства;
- витяг із реєстру речових прав по кожному члену кооперативу щодо
наявності у власності та/або користуванні земель сільськогосподарського
призначення або тварин, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до
законодавства;
- довідку про наявність/відсутність запозичень, кредитів, овердрафтів та
позичок на поворотній основі. В разі їх наявності – довідку про стан їх
погашення.».
2.8. Абзац перший підпункту 2.8.1. пункту 2.8. «Підтримка
товаровиробників органічної продукції» викласти в новій редакції, а саме:
«2.8.1. Компенсація в розмірі 50 % 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,
незалежно від видів сільськогосподарської діяльності та видів продуктів
переробки у перехідний період, а після нього лише суб’єктам господарювання,
які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) за останній (звітний) рік до 10,0 млн грн, у власності та/або
користуванні яких перебувають землі сільськогосподарського призначення, але
не більше 100,0 тис. грн на одного суб’єкта господарювання.».

Виконувач обов’язків
директора Департаменту
агропромислового розвитку
Полтавської обласної
державної адміністрації

О. ПАЛІЙ

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту рішення «Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини
за пріоритетними напрямками на період до 2027 року»
Чинна редакція
Проєкт змін
Зміни та доповнення у Програму розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними
напрямками на період до 2027 року
1. «Підвищення конкурентоздатності малого та середнього
аграрного бізнесу»
1.1. «Розвиток тваринництва»
Заходи:
- фінансова підтримка за приріст поголів’я корів молочного і
м’ясного напряму продуктивності власного відтворення у
розмірі 5,0 тис. грн та за закуплені телиці, нетелі або корови
молочного і м’ясного напряму продуктивності у розмірі 10,0
тис. грн за кожну наявну закуплену голову за умови утримання
від 3 голів корів та відшкодування 100% вартості, але не
більше 2,0 тис. грн за кожну наявну закуплену голову овець та
кіз (козематки, кізочки, вівцематки, ярки), за умови утримання
від 10 голів їх маточного поголів’я;
- відшкодування вартості доїльного обладнання та обладнання
для переробки, зберігання молока та м’яса, обладнання для
заготівлі та переробки кормів, суб’єктам господарювання, які
утримують від 3 корів та (або) від 10 голів кіз та овець шляхом
компенсації витрат в розмірі 50%, але не більше 50,0 тис. грн
на один суб’єкт господарювання.

1. «Підвищення конкурентоздатності малого та середнього
аграрного бізнесу»
1.1. «Розвиток тваринництва»
Заходи:
- фінансова підтримка за приріст поголів’я корів молочного і
м’ясного напряму продуктивності власного відтворення у
розмірі 5,0 тис. грн та за закуплені телиці, нетелі або корови
молочного і м’ясного напряму продуктивності у розмірі 10,0
тис. грн за кожну наявну закуплену голову за умови утримання
від 3 голів корів та відшкодування 100% вартості, але не
більше 2,0 тис. грн за кожну наявну закуплену голову овець та
кіз (козематки, кізочки, вівцематки, ярки), за умови утримання
від 10 голів їх маточного поголів’я враховуючи закуплені;
- відшкодування вартості доїльного обладнання та обладнання
для переробки, зберігання молока та м’яса, обладнання для
заготівлі та переробки кормів вітчизняного та зарубіжного
виробництва суб’єктам господарювання, які утримують від 3
корів та (або) від 10 голів кіз та овець шляхом компенсації
витрат в розмірі 50%, але не більше 50,0 тис. грн на один
суб’єкт господарювання.
1. «Підвищення конкурентоздатності малого та середнього 1. «Підвищення конкурентоздатності малого та середнього
аграрного бізнесу»
аграрного бізнесу»
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1.2. «Розвиток бджільництва»
Заходи:
- підтримка пасічників-початківців, а також учасників бойових
дій, які пройшли відповідне навчання в ліцензованих освітніх
закладах, шляхом відшкодування 50% вартості матеріалів та
обладнання для облаштування першої пасіки (вулики нові,
медогонки, воскотопки, стіл для розпечатки сот), але не більше
50,0 тис. грн на один суб’єкт господарювання за умови
утримання від 10 бджолосімей.
- фінансова підтримка на закупівлю племінного матеріалу
шляхом відшкодування 50% вартості племінного матеріалу,
закупленого у суб’єктів племінної справи, але не більше ніж
20,0 тис. грн на одну пасіку.
1.6. «Кредитування фермерських господарств»
Напрямок підтримки:
Фінансова підтримка на зворотній основі у вигляді кредитів
надається, на конкурсній основі, на реалізацію бізнес-планів із
здійснення діяльності в агропромисловому комплексі,
фермерським господарствам, в т.ч. сімейним фермерським
господарствам (без набуття статусу юридичної особи), а також
кооперативним об’єднанням органічних виробників (на
витрати, пов’язані з виробництвом та переробкою органічної
продукції), які мають чистий дохід (виручку) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) за останній (звітний) рік до
10,0 млн. грн, у власності та/або користуванні яких перебуває
не менше 7 га, але не більше ніж 300 га земель
сільськогосподарського призначення.
Плата за користування кредитними коштами фінансової
підтримки встановлюється в кредитних договорах у розмірі 3
відсотків від суми непогашеного кредиту на рік та
використовується для покриття витрат, пов’язаних з наданням

1.2. «Розвиток бджільництва»
Заходи:
- підтримка пасічників, які пройшли відповідне навчання в
ліцензованих освітніх закладах, шляхом відшкодування 50%
вартості матеріалів та обладнання для облаштування пасіки
(вулики нові, медогонки, воскотопки, стіл для розпечатки сот)
але не більше 50,0 тис. грн на один суб’єкт господарювання за
умови утримання від 10 бджолосімей.
- фінансова підтримка на закупівлю племінного матеріалу
шляхом відшкодування 50% вартості племінного матеріалу,
закупленого у суб’єктів племінної справи, але не більше ніж
20,0 тис. грн на одну пасіку.
1.6. «Кредитування фермерських господарств»
Напрямок підтримки:
Фінансова підтримка на зворотній основі у вигляді кредитів
надається, на конкурсній основі, на реалізацію бізнес-планів із
здійснення діяльності в агропромисловому комплексі,
фермерським господарствам, в т.ч. сімейним фермерським
господарствам (без набуття статусу юридичної особи), які
мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) за останній (звітний) рік до 10,0 млн грн, у
власності та/або користуванні яких перебуває не більше ніж
300 га земель сільськогосподарського призначення, а також
кооперативним об’єднанням (на витрати, пов’язані з
виробництвом та переробкою продукції) кожен учасник
якого має у власності та/або користуванні не більше ніж
300 га земель сільськогосподарського призначення або
тварин,
ідентифікованих
відповідно
до
чинного
законодавства.
Плата за користування кредитними коштами фінансової
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і обслуговуванням кредитів, методичної допомоги в підготовці
бізнес-планів та інших заходів, пов’язаних із виконанням
завдань і заходів Комплексної програми, відповідно до
затвердженого Департаментом агропромислового розвитку
облдержадміністрації кошторису. Спосіб забезпечення
наданих кредитів (іпотека майна та інших активів, порука
тощо), графіки їх погашення і внесення плати за користування
кредитом встановлюються в кредитних договорах.

1.6. «Кредитування фермерських господарств»
Заходи:
Надання переможцям конкурсу бізнес-планів, фінансової
підтримки на платній та зворотній основі строком до 5-ти
років у розмірі, визначеному бізнес-планом, але не більше
500,0 тис. грн, з відтермінуванням погашення основної суми
зобов’язання до 1 року на такі цілі:
- на витрати, пов’язані із розвитком садівництва, ягідництва,
овочівництва, вирощування лікарських рослин та нішевих
культур, в тому числі придбання техніки та обладнання;
- на витрати, пов’язані із розвитком тваринництва (великої
рогатої худоби, вівчарства, козівництва, кролівництва,
птахівництва, равлики тощо) в т.ч. придбання суб’єктами
господарювання тварин, обладнання для виробництва,
заготівлі та переробки кормів, молока і м’яса, а також
бджільництва і рибництва;
- на будівництво та реконструкцію тваринницьких приміщень,
цехів з переробки сільськогосподарської продукції та
виготовлення продуктів харчування, приміщень для зберігання
сільськогосподарської продукції;

підтримки встановлюється в кредитних договорах у розмірі 3
відсотків від суми непогашеного кредиту на рік та
використовується для покриття витрат, пов’язаних з наданням
і обслуговуванням кредитів, методичної допомоги в підготовці
бізнес-планів та інших заходів, пов’язаних із виконанням
завдань і заходів Комплексної програми, відповідно до
затвердженого Департаментом агропромислового розвитку
облдержадміністрації кошторису. Спосіб забезпечення наданих
кредитів (іпотека майна та інших активів, порука тощо),
графіки їх погашення і внесення плати за користування
кредитом встановлюються в кредитних договорах.
1.6. «Кредитування фермерських господарств»
Заходи:
Надання переможцям конкурсу бізнес-планів, фінансової
підтримки на платній та зворотній основі строком до 5-ти років
у розмірі, визначеному бізнес-планом, але не більше 500,0 тис.
грн, з відтермінуванням погашення основної суми
зобов’язання до 1 року на такі цілі:
- на витрати, пов’язані із розвитком садівництва, ягідництва,
овочівництва в т.ч. закритого ґрунту, вирощування
лікарських рослин та нішевих культур, в тому числі придбання
техніки та обладнання;
- на витрати, пов’язані із розвитком тваринництва (великої
рогатої худоби, вівчарства, козівництва, кролівництва,
птахівництва, равлики тощо) в т.ч. придбання суб’єктами
господарювання тварин, обладнання для виробництва,
заготівлі та переробки кормів, молока і м’яса, а також
бджільництва і рибництва;
- на будівництво та реконструкцію тваринницьких приміщень,
цехів з переробки сільськогосподарської продукції та
виготовлення продуктів харчування, приміщень для зберігання
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- на витрати, пов’язані з виробництвом та переробкою
органічної продукції (в тому числі кооперативам
учасниками яких є виключно сертифіковані виробники
органічної продукції);
- на витрати, пов’язані із розвитком сільського зеленого
туризму в т.ч. на будівництво та реконструкцію житлових
приміщень;
- новоствореним фермерським господарствам та сімейним
фермерським господарствам (без статусу юридичної особи),
суб’єктам господарювання засновниками яких є учасники
бойових дій або члени сімей осіб, яких беруть участь у
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації в Донецькій та Луганській областях, до яких
належать чоловік, дружина, діти, батьки, для започаткування
господарської діяльності в рослинництві і тваринництві
протягом всього строку користування кредитом.
3. «Розвиток органічного землеробства та виробництво
органічних продуктів харчування»
3.1. «Підтримка товаровиробників органічної продукції»
Заходи:
- соціальна реклама та підвищення ролі дорадництва через
включення її до плану дорадчих послуг;
- кооперування сертифікованих виробників для переробки
органічної продукції та їх кредитування;
- створення локальних ринків збуту органічних продуктів
харчування;
- компенсація в розмірі 50% понесених витрат у зв’язку із
проведенням та підтвердженням відповідності виробництва

сільськогосподарської продукції;
- на витрати, пов’язані з переробкою сільськогосподарської
продукції, (в тому числі кооперативам, кожний учасник
якого має у власності та/або користуванні не більше 300 га
земель сільськогосподарського призначення або тварин,
ідентифікованих відповідно до чинного законодавства);
- на витрати, пов’язані із розвитком сільського зеленого
туризму в т.ч. на будівництво та реконструкцію житлових
приміщень;
- новоствореним фермерським господарствам та сімейним
фермерським господарствам (без статусу юридичної особи),
суб’єктам господарювання засновниками яких є учасники
бойових дій або члени сімей осіб, яких беруть участь у
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації в Донецькій та Луганській областях, до яких
належать чоловік, дружина, діти, батьки, для започаткування
господарської діяльності в рослинництві і тваринництві
протягом всього строку користування кредитом.
3. «Розвиток органічного землеробства та виробництво
органічних продуктів харчування»
3.1. «Підтримка товаровиробників органічної продукції»
Заходи:
- соціальна реклама та підвищення ролі дорадництва через
включення її до плану дорадчих послуг;
- кооперування сертифікованих виробників для переробки
органічної продукції та їх кредитування;
- створення локальних ринків збуту органічних продуктів
харчування;
- компенсація в розмірі 50% понесених витрат у зв’язку із
проведенням та підтвердженням відповідності виробництва
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органічної продукції (сировини) та отриманням сертифіката
відповідності у рослинництві, тваринництві та переробці
сільськогосподарської продукції, незалежно від видів
сільськогосподарської діяльності та видів продуктів переробки
у перехідний період, а після нього лише суб’єктам
господарювання, які мають чистий дохід (виручку) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до
10,0 млн грн, у власності та/або користуванні яких перебуває
до 300 га земель сільськогосподарського призначення, але не
більше 100,0 тис. грн на одного суб’єкта господарювання;
- компенсація до 50% понесених витрат за придбання
дозволених для використання засобів захисту рослин та добрив
для всіх виробників органічної продукції, але не більше ніж в
розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь;
- компенсація в розмірі 40% вартості поставленої органічної
продукції дитячим дошкільним, шкільним, медичним та
соціальним закладам області на умовах тендерної закупівлі.

органічної продукції (сировини) та отриманням сертифіката
відповідності у рослинництві, тваринництві та переробці
сільськогосподарської продукції, незалежно від видів
сільськогосподарської діяльності та видів продуктів,
включаючи сертифікацію землі, у перехідний період, а після
нього лише суб’єктам господарювання, які мають чистий дохід
(виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за
останній рік до 10,0 млн грн, у власності та/або користуванні
яких перебувають землі сільськогосподарського призначення,
але не більше 100,0 тис. грн на одного суб’єкта
господарювання;
- компенсація до 50% понесених витрат за придбання
дозволених для використання засобів захисту рослин та добрив
для всіх виробників органічної продукції, але не більше ніж в
розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь;
- компенсація в розмірі 40% вартості поставленої органічної
продукції дитячим дошкільним, шкільним, медичним та
соціальним закладам області на умовах тендерної закупівлі.
Зміни та доповнення у Порядок використання коштів обласного бюджету на виконання заходів Програми розвитку та
підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2027 року
1.Загальні положення
1.12.4. Документи фінансової звітності за попередній 1.12.4. Документи фінансової звітності за попередній
календарний рік та за останній звітний період відповідно до календарний рік (крім створених в поточному році) та за
Національного положення (стандарту) бухгалтерського останній звітний період відповідно до Національного положення
обліку: «Балансу» та «Звіту про фінансові результати» (для (стандарту) бухгалтерського обліку: «Балансу» та «Звіту про
юридичних осіб) або «Фінансового звіту суб’єкта малого фінансові результати» (для юридичних осіб) або «Фінансового
підприємництва» (для суб’єктів підприємницької діяльності звіту суб’єкта малого підприємництва» (для суб’єктів
– фізичних осіб та юридичних осіб – суб’єктів мікро- та підприємницької діяльності – фізичних осіб та юридичних осіб –
малого підприємництва).
суб’єктів мікро- та малого підприємництва), крім особистих
селянських господарств.
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1.12.5. Податкові декларації з доходів за формою № 1ДФ за 1.12.5. Податкові декларації з доходів за формою № 1ДФ за
попередній календарний рік;
попередній календарний рік (крім створених в поточному році
та
особистих
селянських
господарств).
Суб’єкти
господарювання, зареєстровані в поточному році, подають
податкові декларації з доходів за формою № 1ДФ за останній
квартал.
1.12.6. Документ про відсутність заборгованості з платежів, 1.12.6. Документ про відсутність заборгованості з платежів,
контроль за справлянням яких покладено на контролюючі контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи
органи (довідку, видану органом Державної податкової (довідку, видану органом Державної податкової служби України
служби України та чинну на дату подання, або Витяг про та чинну на дату подання, або Витяг про стан розрахунків з
стан розрахунків з бюджетом, отриманий з використанням бюджетом, отриманий з використанням Електронного кабінету
Електронного кабінету платника);
платника), а також перед державними фондами (Українським
державним фондом підтримки фермерських господарств,
обласним фондом підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі).
2.1. Розвиток тваринництва
2.1.1. Фінансова підтримка юридичним особам, 2.1.1 Фінансова підтримка юридичним особам, фізичним
фізичним особам-підприємцям, сімейним фермерським особам- підприємцям, сімейним фермерським господарствам
господарствам (без набуття статусу юридичної особи, які (без набуття статусу юридичної особи, які організовуються на
організовуються на основі діяльності фізичної особи- основі діяльності фізичної особи- підприємця), особистим
підприємця), які мають чистий дохід (виручку) від реалізації селянським господарствам, які мають чистий дохід (виручку)
продукції за останній рік до 10 млн грн за приріст поголів’я від реалізації продукції за останній рік до 10 млн грн за приріст
корів молочного і м’ясного напряму продуктивності поголів’я корів молочного і м’ясного напряму продуктивності
власного відтворення у розмірі 5,0 тис. грн, на яку збільшено власного відтворення у розмірі 5,0 тис. грн, на яку збільшено
основне стадо на 1 жовтня поточного року порівняно з основне стадо на 1 жовтня поточного року порівняно з
наявним поголів’ям корів станом на 1 жовтня минулого року наявним поголів’ям корів станом на 1 жовтня минулого року
та за закуплені телиці парувального віку, нетелі або корови за умови придбання та утримання від 3 голів корів; за
молочного і м’ясного напряму продуктивності у розмірі 10,0 закуплені телиці, нетелі або корови молочного і м’ясного
тис. грн за кожну наявну закуплену голову, за умови напряму продуктивності у розмірі 10,0 тис. грн. за кожну
утримання від 3 голів корів та 2,0 тис. грн за кожну наявну наявну закуплену голову, за умови утримання від 3 голів корів,
закуплену ідентифіковану і зареєстровану голову овець та кіз враховуючи закуплені; відшкодування 100 % вартості, але
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репродуктивного віку, за умови утримання від 10 голів їх
маточного поголів’я.
2.1.1.1. Фінансова підтримка за приріст поголів’я
корів власного відтворення молочного і м’ясного напряму
продуктивності та за закуплені телиці, нетелі або корови
молочного і м’ясного напряму продуктивності надається
юридичним особам, фізичним особам-підприємцям,
сімейним фермерським господарствам (без набуття статусу
юридичної особи, які організовуються на основі діяльності
фізичної особи-підприємця).
Уповноважені особи виконкомів сільських, селищних та
міських рад та/або Департамент для отримання фінансової
підтримки за приріст поголів’я корів молочного і м’ясного
напряму продуктивності власного відтворення та за
закуплені телиці, нетелі або корови молочного і м’ясного
напряму продуктивності приймають на участь у Програмі
такі документи, крім документів передбачених пунктом 1.12
цього Порядку:

не більше 2,0 тис. грн за кожну наявну закуплену
ідентифіковану і зареєстровану голову овець та кіз (козематки,
кізочки, вівцематки, ярки), за умови утримання від 10 голів
їх маточного поголів’я враховуючи закуплені.
2.1.1.1. Фінансова підтримка за приріст поголів’я корів
власного відтворення молочного і м’ясного напряму
продуктивності та за закуплені телиці, нетелі або корови
молочного і м’ясного напряму продуктивності надається
юридичним особам, фізичним особам-підприємцям, сімейним
фермерським господарствам (без набуття статусу юридичної
особи, які організовуються на основі діяльності фізичної особипідприємця), особистим селянським господарствам.
Уповноважені особи виконкомів сільських, селищних та
міських рад та/або Департамент для отримання фінансової
підтримки за приріст поголів’я корів молочного і м’ясного
напряму продуктивності власного відтворення та за закуплені
телиці, нетелі або корови молочного і м’ясного напряму
продуктивності приймають на участь у Програмі такі
документи, крім документів передбачених пунктом 1.12 цього
Порядку:

- реєстр наявності ідентифікованих і зареєстрованих
тварин в Єдиному державному реєстрі тварин (ЄДРТ) станом
на
1
жовтня
минулого
року
та
1 жовтня поточного року, видані в установленому порядку;
- копії платіжних документів за закуплені телиці
парувального віку, нетелі або корови молочного і м’ясного
напряму;
- письмове зобов’язання повернути в місячний строк
до бюджету Полтавської області отримані кошти, в разі
зменшення нарощеного та (або) придбаного поголів’я станом

– реєстр наявності ідентифікованих і зареєстрованих
тварин в Єдиному державному реєстрі тварин (ЄДРТ) станом
на 1 жовтня минулого року та 1 жовтня поточного року,
видані в установленому порядку (в разі приросту тварин);
- копії платіжних документів (рахунок на оплату або
договір купівлі-продажу худоби, видаткова накладна,
платіжне доручення, якщо придбання у фізичних осіб –
квитанція або виписка з банку про оплату із зазначенням
прізвища продавця та призначення платежу) за закуплені
телиці, нетелі або корови молочного і м’ясного напряму;
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на 1 січня двох наступних років, окрім випадків вибуття,
спричинених інфекційними захворюваннями не з вини
власника, що підтверджено відповідним структурним
підрозділом Головного управління Держпродспоживслужби
в Полтавській області.
Одержувачі відшкодування зобов’язані до 20 січня
після звітного періоду протягом двох наступних років
подавати до виконавчих комітетів сільських, селищних та
міських рад та/або Департаменту витяг з Єдиного
Державного реєстру тварин (ЄДРТ), що підтверджує
наявність в господарстві ідентифікованого і зареєстрованого
поголів’я станом на 1 січня.

- реєстр наявності ідентифікованих і зареєстрованих
тварин в Єдиному державному реєстрі тварин (ЄДРТ)
станом на 1 грудня попереднього року та 1 число місяця
поточного року, після місяця в якому придбано тварин,
виданий в установленому порядку (в разі закупівлі
тварин);
- письмове зобов’язання повернути в місячний строк до
бюджету Полтавської області отримані кошти, в разі
зменшення нарощеного та (або) придбаного поголів’я станом
на 1 січня двох наступних років, окрім випадків вибуття,
спричинених
інфекційними
та
не
інфекційними
захворюваннями не з вини власника, що підтверджено
відповідним структурним підрозділом Головного управління
Держпродспоживслужби в Полтавській області.
Одержувачі відшкодування зобов’язані до 20 січня після
звітного періоду протягом двох наступних років подавати до
виконавчих комітетів сільських, селищних та міських рад
та/або Департаменту реєстр наявності ідентифікованих і
зареєстрованих тварин в Єдиному державному реєстрі
тварин (ЄДРТ) станом на 1 січня.

2.1.1.2. Фінансова підтримка за кожну наявну
2.1.1.2. Фінансова підтримка за кожну наявну закуплену
закуплену
ідентифіковану
голову
овець
та
кіз ідентифіковану голову овець та кіз (козематки, кізочки,
репродуктивного віку надається юридичним особам, вівцематки, ярки) надається юридичним особам, фізичним
фізичним особам-підприємцям, сімейним фермерським особам-підприємцям, сімейним фермерським господарствам
господарствам (без набуття статусу юридичної особи, які (без набуття статусу юридичної особи, які організовуються на
організовуються на основі діяльності фізичної особи- основі діяльності фізичної особи-підприємця), особистим
підприємця).
селянським господарствам.
Уповноважені особи виконкомів сільських, селищних
Уповноважені особи виконкомів сільських, селищних та
та міських рад та/або Департамент для отримання фінансової міських рад та/або Департамент для отримання фінансової
підтримки за кожну наявну закуплену ідентифіковану голову підтримки за кожну наявну закуплену ідентифіковану голову
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овець та кіз репродуктивного віку приймають на участь у овець та кіз (козематки, кізочки, вівцематки, ярки)
Програмі такі документи, крім документів передбачених приймають на участь у Програмі такі документи, крім
пунктом 1.12 цього Порядку:
документів передбачених пунктом 1.12 цього Порядку:
- реєстр наявності ідентифікованих і зареєстрованих в
- реєстр наявності ідентифікованих і зареєстрованих в
ЄДРТ тварин в реєстрі станом на 1 жовтня минулого року ЄДРТ тварин станом на 1 грудня попереднього року та 1
та 1 жовтня поточного року, видані в установленому число місяця поточного року, після місяця в якому
порядку;
придбано тварин, виданий в установленому порядку;
- копії платіжних документів за закуплені вівці та
- копії платіжних документів (рахунок на оплату або
кози;
договір купівлі-продажу худоби, платіжне доручення,
- письмове зобов’язання повернути в місячний строк до видаткова накладна, якщо придбання у фізичних осіб –
бюджету Полтавської області отримані кошти, в разі квитанція або виписка з банку про оплату із зазначенням
зменшення нарощеного та (або) придбаного поголів’я станом прізвища продавця та призначення платежу) за закуплені
на 1 січня двох наступних років, окрім випадків вибуття, вівці та кози (козематки, кізочки, вівцематки, ярки);
спричинених інфекційними захворюваннями не з вини
- письмове зобов’язання повернути в місячний строк
власника, що підтверджено структурними підрозділом до бюджету Полтавської області отримані кошти, в разі
Головного
управління
Держпродспоживслужби
в зменшення нарощеного та (або) придбаного поголів’я
Полтавській області.
станом на 1 січня двох наступних років, окрім випадків
Одержувачі відшкодування зобов’язані до 20 січня
вибуття, спричинених інфекційними та не інфекційними
після звітного періоду наступного року подавати до
захворюваннями не з вини власника, що підтверджено
виконавчих комітетів сільських, селищних та міських рад
відповідним
структурним
підрозділом
Головного
та/або Департаменту реєстр наявності ідентифікованих і
управління Держпродспоживслужби в Полтавській області.
зареєстрованих тварин в реєстрі, що підтверджує наявність
Одержувачі відшкодування зобов’язані до 20 січня
в господарстві ідентифікованого і зареєстрованого в ЄДРТ
після звітного періоду наступного року подавати до
поголів’я станом на 1 січня.
виконавчих комітетів сільських, селищних та міських рад
та/або Департаменту реєстр наявності ідентифікованих і
зареєстрованих тварин в Єдиному державному реєстрі
тварин (ЄДРТ) станом на 1 січня.
2.1.2.
- копії

2.1.2.
платіжних

документів

та

технічної

- копії платіжних документів (рахунок на оплату або
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документації на доїльне обладнання, обладнання для
переробки, зберігання молока та м’яса, обладнання для
заготівлі та переробки кормів.

2.2. Розвиток бджільництва
2.2.1. Підтримка пасічників-початківців, а також
учасників бойових дій, які пройшли відповідне навчання в
ліцензованих освітніх закладах, випускників ліцензованих з
даної спеціальності навчальних закладів області останніх
трьох років випуску перед звітним, мешканців Полтавської
області, зареєстрованим як фізичні особи-підприємці, члени
сімейних фермерських господарств (без набуття статусу
юридичної особи, які організовуються на основі діяльності
фізичної особи-підприємця), шляхом відшкодування 50%
вартості матеріалів та обладнання для облаштування
першої пасіки (вулики нові, медогонки, воскотопки, стіл для
розпечатки сот), але не більше 50,0 тис. грн на один суб’єкт
господарювання, за умови утримання від 10 бджолосімей.
Фінансова
підтримка
надається
пасічникампочатківцям, а також учасникам бойових дій, які
пройшли відповідне навчання в ліцензованих освітніх
закладах, мешканцям Полтавської області, випускникам
ліцензованих з даної спеціальності навчальних закладів
області останніх трьох років випуску перед звітним.
Для
отримання
фінансової
підтримки
до
уповноважених осіб виконавчих комітетів сільських,
селищних та міських рад та/або Департаменту подаються
такі документи, крім документів передбачених п. 1.12 цього

договір купівлі-продажу, платіжне доручення, видаткова
накладна, квитанція/виписка з банку про оплату) та технічної
документації на доїльне обладнання, обладнання для
переробки, зберігання молока та м’яса, обладнання для
заготівлі та переробки кормів.

2.2.1. Підтримка пасічників, які пройшли відповідне навчання в
ліцензованих освітніх закладах, мешканців Полтавської області,
зареєстрованим як фізичні особи-підприємці, члени сімейних
фермерських господарств (без набуття статусу юридичної
особи, які організовуються на основі діяльності фізичної особипідприємця), шляхом відшкодування 50% вартості матеріалів
та обладнання для облаштування пасіки (вулики нові, медогонки,
воскотопки, стіл для розпечатки сот), але не більше 50,0 тис.
грн на один суб’єкт господарювання, за умови утримання від 10
бджолосімей.
Фінансова підтримка надається пасічникам, які пройшли
відповідне навчання в ліцензованих освітніх закладах,
мешканцям Полтавської області, випускникам ліцензованих з
даної спеціальності навчальних закладів області.
Для отримання фінансової підтримки до уповноважених
осіб виконавчих комітетів сільських, селищних та міських рад
та/або Департаменту подаються такі документи, крім документів
передбачених п. 1.12 цього Порядку:
- копії платіжних документів (квитанція або виписка з банку
про оплату із зазначенням продавця та призначення
платежу або рахунок/договір купівлі-продажу, видаткова
накладна, платіжне доручення) на обладнання та матеріали.
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Порядку:
- копію посвідчення учасника бойових дій (для
учасників бойових дій);
- - копії платіжних документів на обладнання та
матеріали.
2.2.2. Стимулювання розвитку бджільництва шляхом
фінансової підтримки на закупівлю племінного матеріалу та
створення племінних пасік для фізичних осіб-підприємців,
сімейних фермерських господарств (без набуття статусу
юридичної особи, які організовуються на основі діяльності
фізичної особи-підприємця) шляхом відшкодування 50%
вартості племінного матеріалу, закупленого у суб’єктів
племінної справи, але не більше ніж 20,0 тис. грн на одну
пасіку.
- копії платіжних документів на придбані бджолосім’ї
або бджоломатки;

2.5. Кредитування фермерських господарств
2.5.2. Кошти бюджету Полтавської області на фінансову
підтримку на зворотній основі у вигляді кредитів надаються,
на конкурсній основі, на реалізацію бізнес-планів із
здійснення діяльності в агропромисловому комплексі,
фермерським господарствам, в т.ч. сімейним фермерським
господарствам (без набуття статусу юридичної особи), а
також кооперативним об’єднанням органічних виробників
(на витрати, пов’язані з виробництвом та переробкою
органічної продукції), які мають:
– у власності та/або користуванні яких перебуває не

2.2.2.
Стимулювання розвитку бджільництва шляхом
фінансової підтримки на закупівлю племінного матеріалу та
можливого створення племінних пасік для фізичних осібпідприємців, сімейних фермерських господарств (без набуття
статусу юридичної особи, які організовуються на основі
діяльності фізичної особи-підприємця) шляхом відшкодування
50 % вартості племінного матеріалу, закупленого у
суб’єктів племінної справи, але не більше ніж 20,0 тис. грн на
одну пасіку.
копії платіжних документів (квитанція або виписка з
банку про оплату із зазначенням продавця та призначення
платежу або рахунок/договір купівлі-продажу, видаткова
накладна, платіжне доручення) на придбані бджолосім’ї або
бджоломатки;
2.5.2. Кошти бюджету Полтавської області на фінансову
підтримку на зворотній основі у вигляді кредитів надаються, на
конкурсній основі, на реалізацію бізнес-планів із здійснення
діяльності в агропромисловому комплексі, фермерським
господарствам, в т.ч. сімейним фермерським господарствам (без
набуття статусу юридичної особи), а також кооперативним
об’єднанням (на витрати, пов’язані з виробництвом та
переробкою продукції), які мають:
– у власності та/або користуванні яких перебуває не
більше ніж 300 га земель сільськогосподарського призначення
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менше 7 га, але не більше ніж 300 га земель
сільськогосподарського призначення;
у власності чи користуванні не менше однієї одиниці
складної сільськогосподарської техніки або уклали договір
підряду на виконання сільськогосподарських робіт з
використанням складної сільськогосподарської техніки;

або є в наявності тварини, ідентифіковані відповідно до
чинного законодавства;
– у власності чи користуванні не менше однієї одиниці
складної сільськогосподарської техніки або уклали договір
підряду на виконання сільськогосподарських робіт з
використанням складної сільськогосподарської техніки (крім
бджільництва та зеленого туризму);

2.5.5. Кредити надаються на реалізацію бізнес-планів
суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у
сфері агропромислового комплексу, на такі цілі:
- на витрати, пов’язані із розвитком садівництва,
ягідництва, овочівництва, вирощування лікарських рослин та
нішевих культур, в т.ч. придбання техніки та обладнання;
на витрати, пов’язані з виробництвом та переробкою
органічної продукції (в тому числі кооперативам,
учасниками яких є виключно сертифіковані виробники
органічної продукції);

2.5.5. Кредити надаються на реалізацію бізнес-планів
суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у
сфері агропромислового комплексу, на такі цілі:
- на витрати, пов’язані із розвитком садівництва,
ягідництва, овочівництва, в тому числі закритого ґрунту,
вирощування лікарських рослин та нішевих культур, в т.ч.
придбання техніки та обладнання;
на витрати, пов’язані з переробкою сільськогосподарської
продукції, (в тому числі кооперативам, кожний учасник
якого має у власності та/або користуванні не більше 300 га
земель сільськогосподарського призначення або тварин,
ідентифікованих відповідно до чинного законодавства);
2.5.6. Для отримання права на одержання кредиту
учасники надсилають до Фонду засобами електронного зв'язку у
спосіб, зазначений в оголошенні про проведення конкурсу, такі
документи:
ж) відомості з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно, що підтверджують право власності або
користування земельною ділянкою, та/або наявність тварини,
ідентифікованих відповідно до чинного законодавства;
к) довідку про наявність складної сільськогосподарської
техніки, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (крім
суб’єктів господарювання із розвитку сільського зеленого

2.5.6. Для отримання права на одержання кредиту
учасники надсилають до Фонду засобами електронного
зв'язку у спосіб, зазначений в оголошенні про проведення
конкурсу, такі документи:
ж) відомості з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно, що підтверджують право власності або
користування земельною ділянкою;
к)
довідку
про
наявність
складної
сільськогосподарської техніки, свідоцтво про реєстрацію
транспортного засобу. У разі, якщо учасник використовує
складну сільськогосподарську техніку за договорами найму
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або підряду, він має надати документи, що підтверджують туризму та бджільництва). У разі, якщо учасник використовує
здійснення платежів на оплату послуг/робіт за відповідним складну сільськогосподарську техніку за договорами найму або
договором.
підряду, він має надати документи, що підтверджують
о) відсутня
здійснення платежів на оплату послуг/робіт за відповідним
договором.
о) довідка про відсутність заборгованості перед
державними фондами (Українським державним фондом
підтримки фермерських господарств, обласним фондом
підтримки індивідуального житлового будівництва на селі);
2.6. Створення та підтримка сільськогосподарських кооперативів
2.6.7. Для участі у конкурсному відборі кооперативи, 2.6.7. Для участі у конкурсному відборі кооперативи, крім
крім документів передбачених п. 1.12 цього Порядку, документів передбачених п. 1.12 цього Порядку, подають Комісії
подають Комісії такі документи:
такі документи:
– інформаційну довідку з переліком членів кооперативу
завірену згідно чинного законодавства;
–
витяг із реєстру речових прав по кожному члену
кооперативу щодо наявності у власності та/або користуванні
земель сільськогосподарського призначення або тварин,
ідентифікованих
та
зареєстрованих
відповідно
до
законодавства;
–
довідку про наявність / відсутність запозичень,
кредитів, овердрафтів та позичок на поворотній основі. В
разі їх наявності – довідку про стан їх погашення.
2.8. Підтримка товаровиробників органічної продукції
2.8.1. Компенсація в розмірі 50% понесених витрат у
2.8.1. Компенсація в розмірі 50% понесених витрат у
зв’язку із проведенням та підтвердженням відповідності зв’язку із проведенням та підтвердженням відповідності
виробництва
органічної
продукції
(сировини)
та виробництва органічної продукції (сировини) та отриманням
отриманням сертифіката відповідності у рослинництві, сертифіката відповідності у рослинництві, тваринництві та
тваринництві та переробці сільськогосподарської продукції, переробці сільськогосподарської продукції, незалежно від видів
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незалежно від видів сільськогосподарської діяльності та
видів продуктів переробки у перехідний період, а після нього
лише суб’єктам господарювання, які мають чистий дохід
(виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за
останній (звітний) рік до 10,0 млн грн, у власності та/або
користуванні яких перебуває до 300 га земель
сільськогосподарського призначення, але не більше 100,0
тис. грн. на одного суб’єкта господарювання.

Виконувач обов’язків
директора Департаменту
агропромислового розвитку
Полтавської обласної
державної адміністрації

сільськогосподарської діяльності та видів продуктів переробки у
перехідний період, а після нього лише суб’єктам
господарювання, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) за останній (звітний) рік до
10,0 млн грн, у власності та/або користуванні яких
перебувають землі сільськогосподарського призначення, але не
більше 100,0 тис. грн на одного суб’єкта господарювання.

О. ПАЛІЙ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення «Про внесення змін до Програми розвитку та
підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними
напрямками на період до 2027 року»
Розробник проєкту рішення: Департамент агропромислового розвитку
Полтавської обласної державної адміністрації. Проєкт рішення не є
нормативно-правовим актом. Порядки, що діють в рамках Програми є
нормативно-правовими актами.
Мета: забезпечення доступу до Програми більш широкого кола учасників.
1. Підстава розроблення проєкту рішення
Виконання рекомендацій постійної комісії з питань аграрної політики та
земельних відносин Полтавської обласної ради від 30 червня 2021 року та
звернень малих сільськогосподарських товаровиробників. Врахування
пропозицій Лохвицької міської територіальної громади Миргородського району
(лист № 03-01/1966 від 16.06.2021).
2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення
Прийняття рішення «Про внесення змін до Програми розвитку та
підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на
період до 2027 року» обумовлена необхідністю розширення кількості учасників
за деякими напрямами Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу
Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2027 року та
покращення механізму її реалізації.
3. Суть проєкту рішення
Внесення змін до Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу
Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2027 року і внесення
змін до Порядку використання коштів обласного бюджету на виконання заходів
Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за
пріоритетними напрямками на період до 2027 року.
4. Правові аспекти
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», закони України
«Про місцеві державні адміністрації», «Про племінну справу у тваринництві»,
«Про молоко та молочні продукти», «Про сільськогосподарську дорадчу
діяльність», «Про бджільництво», «Про сільськогосподарську кооперацію»,
постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695 «Про затвердження
Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки», рішення
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пленарного засідання двадцять дев’ятої сесії Полтавської обласної ради
сьомого скликання від 20.12.2019 № 1242 «Про Стратегію розвитку
Полтавської області на 2021 – 2027 роки».
5. Фінансово-економічне обґрунтування
На реалізацію заходів, передбачених Програмою розвитку та підтримки
аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до
2027 року, передбачається загальне фінансування на суму 205,0 млн грн, в тому
числі за рахунок коштів обласного бюджету 127,5 млн грн і за рахунок коштів
місцевих бюджетів та інших джерел 77,5 млн грн.
6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін
У проєкті рішення сесії обласної ради врахована позиція депутатів
обласної ради, територіальних громад та малих сільськогосподарських
товаровиробників щодо розширення кількості учасників за деякими напрямами
Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за
пріоритетними напрямками на період до 2027 року.
Департаментом економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій
облдержадміністрації (лист від 14.09.2021 № 01.1-08/1999) і Департаментом
фінансів облдержадміністрації (лист від 15.09.2021 № 04.2-10/3469) проведено
експертизу проєкту рішення «Про внесення змін до Програми розвитку та
підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на
період до 2027 року» та надано позитивні висновки.
7. Громадське обговорення
Не потребує громадського обговорення.
Проєкт рішення «Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки
аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до
2027 року» розміщений на офіційному сайті Департаменту агропромислового
розвитку облдержадміністрації.
8. Запобігання корупції
У проєкті рішення «Про внесення змін до Програми розвитку та
підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на
період до 2027 року» відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики
вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з
корупцією.
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9. Прогноз результатів
Внесення змін до Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу
Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2027 року сприятиме
доступу до неї більш широкої кількості учасників та покращить механізм її
реалізації.

Виконувач обов’язків
директора Департаменту
агропромислового розвитку
Полтавської обласної
державної адміністрації

О. ПАЛІЙ

