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, затверджену
рішенням першого пленарного засідання четвертої сесії обласної ради восьмого
скликання від 23.02.2021 № 117, що додається на 3 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, затверджений рішенням
першого пленарного засідання четвертої сесії обласної ради восьмого скликання від
23.02.2021 № 117, що додається на 5 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,
затверджену рішенням першого пленарного засідання четвертої сесії
обласної ради восьмого скликання від 23.02.2021 № 117
1. У напрямі 1. «Підвищення конкурентоздатності малого та середнього
аграрного бізнесу»:
1.1. Абзац перший розділу «Завдання» пункту 1.1. «Розвиток
тваринництва» викласти в наступній редакції:
«- заохочення власників особистих селянських господарств, фермерських
господарств до збереження існуючого поголів’я худоби та його нарощення;»;
1.2. Абзац перший розділу «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;»;
1.3. Абзац перший розділу «Завдання» пункту 1.4. «Технічне
переоснащення» викласти в наступній редакції:
«- заохочення власників особистих селянських господарств до
трансформування в сімейні фермерські господарства;»;
1.4. Розділ «Заходи» пункту 1.4. «Технічне переоснащення» викласти в
наступній редакції:
«Заходи:
Компенсація новоствореним (перші три роки після реєстрації)
юридичним особам, фізичним особам-підприємцям, сімейним фермерським
господарствам (без набуття статусу юридичної особи), а в разі створення
відповідних суб’єктів господарювання учасниками бойових дій або членами
сімей осіб, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в
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Донецькій та Луганській областях, до яких належать чоловік, дружина, діти,
батьки та суб’єктам господарювання, що здійснюють діяльність в галузі
тваринництва без обмеження строку після реєстрації, які мають за попередній
звітний період чистий дохід (виручку) від здійснення сільськогосподарської
діяльності до 10,0 млн грн та не більше 300 га земель сільськогосподарського
призначення в обробітку, за придбану в поточному році нову тракторну техніку
вітчизняного виробництва (та/або збірки) потужністю до 100 кВт в розмірі 30%
вартості (без ПДВ), але не більше як 200,0 тис. грн на суб’єкт
господарювання.»;
1.5. Абзац сьомий розділу «Заходи» пункту 1.6. «Кредитування
фермерських господарств» викласти в наступній редакції:
«- 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.».
2. В розділах «Напрямок підтримки», «Мета», «Завдання», «Заходи» та
«Результати» пункту 2.1. «Створення та підтримка сільськогосподарських
кооперативів» напряму 2. «Підвищення доданої вартості в аграрній сфері»
вилучити слова «що здійснюють діяльність без мети одержання прибутку» та
викласти ці розділи в новій редакції, а саме:
«Напрямок підтримки:
Здешевлення вартості сільськогосподарської техніки, технологічного
транспорту, в т.ч. цистерн для перевезення молока на базі самохідних та
причіпних транспортних засобів, причепів (павільйонів та платформ) для
перевезення вуликів для бджіл, холодильного, пакувального, сортувального,
сушильного, технологічного та допоміжного обладнання з переробки
сільськогосподарської
продукції,
надається
сільськогосподарським
кооперативам, до складу якого входять від 7 і більше членів, у власності та/або
користуванні кожного з яких перебувають землі сільськогосподарського
призначення або тварини, ідентифіковані та зареєстровані відповідно до
законодавства.
Мета:
- сприяння розвитку та функціонуванню сільськогосподарських
кооперативів;
- вирішення питання просування сільськогосподарської продукції
особистими селянськими, фермерськими господарствами та фізичними особами
– сільськогосподарськими товаровиробниками на організований аграрний
ринок.
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Завдання:
- поліпшення
матеріально-технічної
бази
сільськогосподарських
кооперативів;
- надання організаційної підтримки при створенні сільськогосподарських
кооперативів;
- стимулювання
процесів
самоорганізації
сільськогосподарських
товаровиробників усіх форм власності на кооперативних принципах;
- підвищення доходів сільського населення.
Заходи:
- стимулювання створення нових, відновлення діяльності зареєстрованих
недіючих, підтримка діючих сільськогосподарських кооперативів;
- організація інформаційно-роз’яснювальної роботи серед членів
особистих селянських господарств, фермерських господарств та фізичних осіб сільськогосподарських товаровиробників щодо переваг провадження їх
діяльності у складі кооперативів;
- компенсація або співфінансування 50% вартості сільськогосподарської
техніки, технологічного транспорту, обладнання та устаткування для
виробництва та переробки сільгосппродукції, але не більше ніж 500 тис. грн.
(без урахування сум податку на додану вартість).
Результати:
- створення та облаштування 20 сільськогосподарських кооперативів за
різними напрямками діяльності, які в подальшому стануть демонстраційними
при створенні аналогічних кооперативів в Полтавській області;
- підвищення рівня конкурентоздатності особистих селянських
господарств, фермерських господарств, фізичних осіб - сільськогосподарських
товаровиробників, які стали членами сільськогосподарських кооперативів;
- створення 50 додаткових робочих місць.».

Директор Департаменту
агропромислового розвитку
Полтавської обласної
державної адміністрації

С. ФРОЛОВ

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,
затверджений рішенням першого пленарного засідання четвертої сесії
обласної ради восьмого скликання від 23.02.2021 № 117
1. Підпункт 1.12.2. пункту 1.12 розділу І. «Загальні положення» викласти
в новій редакції, а саме:
«1.12.2. Копію (скан-копію) паспорта, облікової картки платника податків
(за наявності), згоду на обробку (використання) персональних даних та копію
довідки про відкриття поточного рахунку в банку – для фізичних осібучасників;».
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 особипідприємця), 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 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 ідентифіковану
і зареєстровану голову овець та кіз (козематки, кізочки, вівцематки, ярки), за
умови утримання від 10 голів їх маточного поголів’я.».
2.2. Абзаци перший і другий підпункту 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
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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:».
2.3. Абзац четвертий підпункту 2.1.1.1. пункту 2.1. «Розвиток
тваринництва» викласти в новій редакції, а саме:
«- копії платіжних документів за закуплені телиці, нетелі або корови
молочного і м’ясного напряму;».
2.4. Абзаци перший і другий підпункту 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:».
2.5. Абзац четвертий підпункту 2.1.1.2. пункту 2.1. «Розвиток
тваринництва» викласти в новій редакції, а саме:
«- копії платіжних документів за закуплені вівці та кози (козематки,
кізочки, вівцематки, ярки);».
2.6. Абзаци другий і третій підпункту 2.1.2. пункту 2.1. «Розвиток
тваринництва» викласти в новій редакції, а саме:
«Відшкодування 50% вартості доїльного обладнання та обладнання для
переробки, зберігання молока та м’яса, обладнання для заготівлі та переробки
кормів, 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, які утримують від 3 корів та (або) від 10 голів кіз,
овець, ідентифікованих та зареєстрованих у встановленому порядку.
Часткове відшкодування витрат на доїльне обладнання, обладнання для
переробки, зберігання молока та м’яса, обладнання для заготівлі та переробки
кормів, здійснюється юридичним особам, фізичним особам-підприємцям,
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сімейним фермерським господарствам (без набуття статусу юридичної особи,
які організовуються на основі діяльності фізичної особи-підприємця),
особистим селянським господарствам за закуплене для власного користування
доїльне обладнання, обладнання для переробки, зберігання молока та м’яса,
обладнання для заготівлі та переробки кормів.».
2.7. Абзаци перший і другий підпункту 2.2.2. пункту 2.2. «Розвиток
бджільництва» викласти в новій редакції, а саме:
«2.2.2. Стимулювання розвитку бджільництва шляхом фінансової
підтримки на закупівлю племінного матеріалу та можливого 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.
Фінансова підтримка надається пасічникам фізичним особампідприємцям, сімейним фермерським господарствам (без набуття статусу
юридичної особи, які організовуються на основі діяльності фізичної особипідприємця).».
2.8. Абзаци перший і другий підпункту 2.4.1. пункту 2.4. «Технічне
переоснащення» викласти в новій редакції, а саме:
«2.4.1. Компенсація новоствореним юридичним особам, фізичним особампідприємцям, сімейним фермерським господарствам (без набуття статусу
юридичної особи, які організовуються на основі діяльності фізичної особипідприємця), а в разі створення відповідних суб’єктів господарювання
учасниками бойових дій або членами сімей осіб, які 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 та суб’єктам господарювання,
що здійснюють діяльність в галузі тваринництва без обмеження строку після
реєстрації, які мають за попередній звітний період чистий дохід (виручку) від
здійснення сільськогосподарської діяльності до 10,0 млн грн та не більше 300
га земель сільськогосподарського призначення в обробітку, за придбану в
поточному році нову тракторну техніку вітчизняного виробництва (та/або
збірки) потужністю до 100 кВт в розмірі 30% вартості (без ПДВ), але не
більше як 200,0 тис. грн на суб’єкт господарювання.
Учасниками програми є: новостворені, на момент придбання техніки,
юридичні особи та фізичні особи-підприємці, сімейні фермерські господарства
(без набуття статусу юридичної особи, які організовуються на основі діяльності
фізичної особи-підприємця), відповідні суб’єкти господарювання створені
учасниками бойових дій або членами сімей осіб, які 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 та суб’єкти господарювання, що
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здійснюють діяльність в галузі тваринництва без обмеження строку після
реєстрації, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, мають чистий
дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік до
10,0 млн. грн.».
2.9. Підпункт 2.4.1. пункту 2.4. «Технічне переоснащення» доповнити
після абзацу сьомого новими абзацами такого змісту:
«- довідку про склад сім’ї (для членів сімей осіб, які беруть участь у
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській
областях);
«- довідку, видану командиром військової частини, про те, що член сім’ї
перебуває в зоні проведення операції Об’єднаних сил в поточному році (для
членів сімей учасників бойових дій);
- довідку про кількість корів, кіз, овець, видану сільською, селищною чи
міською радою не пізніш як за два тижні до дня її подання у довільній формі
(для суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність в галузі
тваринництва);
- копії паспортів великої рогатої худоби (для суб’єктів господарювання,
що здійснюють діяльність в галузі тваринництва);
- копії реєстраційних свідоцтв кіз, овець (для суб’єктів господарювання,
що здійснюють діяльність в галузі тваринництва);».
У зв’язку з цим абзаци восьмий – дванадцятий вважати відповідно
абзацами дванадцятим – шістнадцятим.
2.10. В абзаці сьомому підпункту 2.5.5. пункту 2.5. «Кредитування
фермерських господарств» після слів «суб’єктам господарювання засновниками
яких є учасники бойових дій» доповнити словами «або члени сімей осіб, які
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,».
2.11. Підпункт 2.5.6. пункту 2.5. «Кредитування фермерських
господарств» доповнити новими абзацами такого змісту:
«м) довідку про склад сім’ї (для членів сімей осіб, які брали участь у
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській
областях);
н) довідку, видану командиром військової частини, про те, що член сім’ї
перебуває в зоні проведення операції Об’єднаних сил в поточному році (для
членів сімей учасників бойових дій).».
2.12. В підпунктах 2.6.2. та 2.6.3. пункту 2.6. «Створення та підтримка
сільськогосподарських кооперативів» вилучити слова «що здійснюють
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діяльність без мети одержання прибутку» та викласти ці підпункти в новій
редакції, а саме:
«2.6.2. Компенсація або співфінансування сільськогосподарської техніки,
технологічного транспорту, в т.ч. цистерн для перевезення молока (на базі
самохідних та причіпних транспортних засобів), причепів (павільйонів та
платформ) для перевезення вуликів для бджіл, холодильного, пакувального,
сортувального, сушильного, технологічного та допоміжного обладнання з
переробки сільськогосподарської продукції (далі – техніки та/або обладнання),
надається сільськогосподарським кооперативам.
2.6.3. Кошти спрямовуються на конкурсних засадах на фінансову
підтримку сільськогосподарських кооперативів, до складу яких входять від 7 і
більше членів, у власності та/або користуванні кожного з яких перебувають
землі сільськогосподарського призначення або тварини, ідентифіковані та
зареєстровані відповідно до законодавства (які мають чистий дохід (виручку)
від реалізації продукції за останній рік до 10,0 млн грн).».

Директор Департаменту
агропромислового розвитку
Полтавської обласної
державної адміністрації

С. ФРОЛОВ

Порівняльна таблиця щодо змін та доповнень у Програму розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2027
року, затверджену рішенням першого пленарного засідання четвертої сесії обласної ради восьмого скликання від 23.02.2021 № 117
Чинна редакція
1. «Підвищення конкурентоздатності малого та середнього аграрного бізнесу»
1.1. «Розвиток тваринництва»
Завдання:
заохочення власників ОСГ, фермерських господарств до збереження існуючого
поголів’я худоби та його нарощення;
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
парувального віку, 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 2,0 тис. грн за кожну наявну закуплену голову овець та кіз репродуктивного
віку за умови утримання від 10 голів їх маточного поголів’я;
1.4. «Технічне переоснащення»
Завдання:
заохочення власників ОСГ до трансформування в сімейні фермерські
господарства;
1.4. «Технічне переоснащення»
Заходи:
Компенсація новоствореним (перші три роки після реєстрації) юридичним особам,
фізичним особам-підприємцям, сімейним фермерським господарствам (без набуття
статусу юридичної особи), а в разі створення відповідних суб’єктів господарювання
учасниками бойових дій без обмеження терміну після реєстрації, які здійснюють
сільськогосподарську діяльність, мають за попередній звітний період чистий дохід
(виручку) до 10,0 млн грн та не більше 300 га земель сільськогосподарського
призначення в обробітку, за придбану в поточному році нову тракторну техніку
вітчизняного виробництва (та/або збірки) потужністю до 100 кВт в розмірі 30% вартості
(без ПДВ), але не більше як 200,0 тис. грн на суб’єкт господарювання.

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

Проєкт змін
1. «Підвищення конкурентоздатності малого та середнього аграрного бізнесу»
1.1. «Розвиток тваринництва»
Завдання:
заохочення власників особистих селянських господарств, фермерських
господарств до збереження існуючого поголів’я худоби та його нарощення;
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;
1.4. «Технічне переоснащення»
Завдання:
заохочення власників особистих селянських господарств до трансформування в
сімейні фермерські господарства;
1.4. «Технічне переоснащення»
Заходи:
Компенсація новоствореним (перші три роки після реєстрації) юридичним особам,
фізичним особам-підприємцям, сімейним фермерським господарствам (без набуття
статусу юридичної особи), а в разі створення відповідних суб’єктів господарювання
учасниками бойових дій або членами сімей осіб, які 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 та суб’єктам господарювання, що здійснюють діяльність в галузі
тваринництва без обмеження строку після реєстрації, які мають за попередній звітний
період чистий дохід (виручку) від здійснення сільськогосподарської діяльності до 10,0
млн грн та не більше 300 га земель сільськогосподарського призначення в обробітку, за
придбану в поточному році нову тракторну техніку вітчизняного виробництва (та/або
збірки) потужністю до 100 кВт в розмірі 30% вартості (без ПДВ), але не більше як 200,0
тис. грн на суб’єкт господарювання.
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
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більше 500,0 тис. грн, з відтермінуванням погашення основної суми зобов’язання до 1
року на такі цілі:
…
- новоствореним фермерським господарствам та сімейним фермерським господарствам
(без статусу юридичної особи), суб’єктам господарювання засновниками яких є
учасники бойових дій для започаткування господарської діяльності в рослинництві і
тваринництві протягом всього терміну користування кредитом.

2. «Підвищення доданої вартості в аграрній сфері»
2.1. «Створення та підтримка сільськогосподарських кооперативів»
Напрямок підтримки:
Здешевлення вартості сільськогосподарської техніки, технологічного транспорту, в т.ч.
цистерн для перевезення молока на базі самохідних та причіпних транспортних засобів,
причепів (павільйонів та платформ) для перевезення вуликів для бджіл, холодильного,
пакувального, сортувального, сушильного, технологічного та допоміжного обладнання з
переробки сільськогосподарської продукції, надається сільськогосподарським
кооперативам, що здійснюють діяльність без мети одержання прибутку, до складу якого
входять від 7 і більше членів, у власності та/або користуванні кожного з яких
перебувають землі сільськогосподарського призначення або тварини, ідентифіковані та
зареєстровані відповідно до законодавства.
Мета:
сприяння розвитку та функціонуванню сільськогосподарських
кооперативів, що здійснюють діяльність без мети одержання прибутку;
вирішення питання просування сільськогосподарської продукції
особистими селянськими, фермерськими господарствами та фізичними особами сільськогосподарськими товаровиробниками на організований аграрний
ринок.
Завдання:
поліпшення матеріально-технічної бази сільськогосподарських
кооперативів, що здійснюють діяльність без мети одержання прибутку;
надання організаційної підтримки при створенні сільськогосподарських
кооперативів, що здійснюють діяльність без мети одержання прибутку;
стимулювання процесів самоорганізації сільськогосподарських
товаровиробників усіх форм власності на кооперативних принципах;
підвищення доходів сільського населення.
Заходи:
стимулювання створення нових, відновлення діяльності зареєстрованих
недіючих, підтримка діючих сільськогосподарських кооперативів;
організація інформаційно-роз’яснювальної роботи серед членів особистих
селянських господарств, фермерських господарств та фізичних осіб -

більше 500,0 тис. грн, з відтермінуванням погашення основної суми зобов’язання до 1
року на такі цілі:
…
- 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.
2. «Підвищення доданої вартості в аграрній сфері»
2.1. «Створення та підтримка сільськогосподарських кооперативів»
Напрямок підтримки:
Здешевлення вартості сільськогосподарської техніки, технологічного транспорту, в т.ч.
цистерн для перевезення молока на базі самохідних та причіпних транспортних засобів,
причепів (павільйонів та платформ) для перевезення вуликів для бджіл, холодильного,
пакувального, сортувального, сушильного, технологічного та допоміжного обладнання з
переробки сільськогосподарської продукції, надається сільськогосподарським
кооперативам, до складу якого входять від 7 і більше членів, у власності та/або
користуванні кожного з яких перебувають землі сільськогосподарського призначення
або тварини, ідентифіковані та зареєстровані відповідно до законодавства.
Мета:
сприяння розвитку та функціонуванню сільськогосподарських кооперативів;
вирішення питання просування сільськогосподарської продукції особистими
селянськими,
фермерськими
господарствами
та
фізичними
особами
–
сільськогосподарськими товаровиробниками на організований аграрний ринок.
Завдання:
поліпшення матеріально-технічної бази сільськогосподарських кооперативів;
надання організаційної підтримки при створенні сільськогосподарських
кооперативів;
стимулювання
процесів
самоорганізації
сільськогосподарських
товаровиробників усіх форм власності на кооперативних принципах;
підвищення доходів сільського населення.
Заходи:
стимулювання створення нових, відновлення діяльності зареєстрованих
недіючих, підтримка діючих сільськогосподарських кооперативів;
організація інформаційно-роз’яснювальної роботи серед членів особистих
селянських господарств, фермерських господарств та фізичних осіб сільськогосподарських товаровиробників щодо переваг провадження їх діяльності у
складі кооперативів;
компенсація або співфінансування 50% вартості сільськогосподарської техніки,
технологічного транспорту, обладнання та устаткування для виробництва та переробки
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сільськогосподарських товаровиробників щодо переваг провадження їх діяльності у
складі кооперативів;
компенсація або співфінансування 50% вартості сільськогосподарської техніки,
технологічного транспорту, обладнання та устаткування для виробництва та переробки
сільгосппродукції, але не більше ніж 500 тис. грн. (без урахування сум податку на
додану вартість).
Результати:
створення та облаштування 20 сільськогосподарських кооперативів (що
здійснюють діяльність без мети одержання прибутку) за різними напрямками діяльності,
які в подальшому стануть демонстраційними при створенні аналогічних кооперативів в
Полтавській області;
підвищення рівня конкурентоздатності особистих селянських господарств,
фермерських господарств, фізичних осіб - сільськогосподарських товаровиробників, які
стали членами сільськогосподарських кооперативів, що здійснюють діяльність без мети
одержання прибутку;
створення 50 додаткових робочих місць.

сільгосппродукції, але не більше ніж 500 тис. грн. (без урахування сум податку на
додану вартість).
Результати:
створення та облаштування 20 сільськогосподарських кооперативів за різними
напрямками діяльності, які в подальшому стануть демонстраційними при створенні
аналогічних кооперативів в Полтавській області;
підвищення рівня конкурентоздатності особистих селянських господарств,
фермерських господарств, фізичних осіб - сільськогосподарських товаровиробників, які
стали членами сільськогосподарських кооперативів;
створення 50 додаткових робочих місць.

Порівняльна таблиця щодо змін та доповнень до Порядку використання коштів обласного бюджету на виконання заходів Програми розвитку та підтримки аграрного
комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2027 року, затверджений рішенням першого пленарного засідання четвертої сесії обласної ради
восьмого скликання від 23.02.2021 № 117
Чинна редакція
1.12.
Учасники для одержання фінансової підтримки на конкурсній основі (окрім
напряму «Кредитування фермерських господарств») надсилають у спосіб, зазначений в
оголошенні про проведення Конкурсу, наступні документи:
…
1.12.2. Копію (скан-копію) паспорта, облікової картки платника податків (за наявності)
та копію довідки про відкриття поточного рахунку в банку - для фізичних осібучасників;
2.1.1. Фінансова підтримка юридичним особам, фізичним особам-підприємцям,
сімейним фермерським господарствам (без набуття статусу юридичної особи, які
організовуються на основі діяльності фізичної особи- підприємця), 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 та за закуплені
телиці парувального віку, 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 2,0 тис. грн за кожну наявну закуплену ідентифіковану і
зареєстровану голову овець та кіз 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 парувального віку,
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
парувального віку, нетелі або корови молочного і м’ясного напряму продуктивності
приймають на участь у Програмі такі документи, крім документів передбачених
пунктом 1.12 цього Порядку:
2.1. Розвиток тваринництва
- копії платіжних документів за закуплені телиці парувального віку, нетелі або корови
молочного і м’ясного напряму;
2.1.1.2. Фінансова підтримка за кожну наявну закуплену ідентифіковану голову овець
та кіз репродуктивного віку надається юридичним особам, фізичним особам-

Проєкт змін
1.12.
Учасники для одержання фінансової підтримки на конкурсній основі (окрім
напряму «Кредитування фермерських господарств») надсилають у спосіб, зазначений в
оголошенні про проведення Конкурсу, наступні документи:
…
1.12.2. Копію (скан-копію) паспорта, облікової картки платника податків (за наявності),
згоду на обробку (використання) персональних даних та копію довідки про відкриття
поточного рахунку в банку - для фізичних осіб- учасників;
2.1.1. Фінансова підтримка юридичним особам, фізичним особам-підприємцям,
сімейним фермерським господарствам (без набуття статусу юридичної особи, які
організовуються на основі діяльності фізичної особи-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 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 ідентифіковану і зареєстровану голову овець та кіз
(козематки, кізочки, вівцематки, ярки), 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 особампідприємцям, 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:
2.1. Розвиток тваринництва
-копії платіжних документів за закуплені телиці, нетелі або корови молочного і м’ясного
напряму;
2.1.1.2. Фінансова підтримка за кожну наявну закуплену ідентифіковану голову овець та
кіз (козематки, кізочки, вівцематки, ярки) надається юридичним особам, фізичним
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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 кожну наявну закуплену
ідентифіковану голову овець та кіз репродуктивного віку приймають на участь у
Програмі такі документи, крім документів передбачених пунктом 1.12 цього Порядку:
2.1.1.2. …
копії платіжних документів за закуплені вівці та кози;
Абз. 2 і 3 пп.2.1.2 п.2.1 «Розвиток тваринництва»
Відшкодування 50% вартості доїльного обладнання та обладнання для
переробки, зберігання молока та м’яса, обладнання для заготівлі та переробки кормів,
надається юридичним особам, фізичним особам-підприємцям, сімейним фермерським
господарствам (без набуття статусу юридичної особи, які організовуються на основі
діяльності фізичної особи-підприємця), які утримують від 3 корів та (або) від 10 голів
кіз, овець репродуктивного віку, ідентифікованих та зареєстрованих у встановленому
порядку.
Часткове відшкодування витрат на доїльне обладнання, обладнання для
переробки, зберігання молока та м’яса, обладнання для заготівлі та переробки кормів,
здійснюється юридичним особам, фізичним особам-підприємцям, сімейним
фермерським господарствам (без набуття статусу юридичної особи, які організовуються
на основі діяльності фізичної особи-підприємця) за закуплене для власного
користування доїльне обладнання, обладнання для переробки, зберігання молока та
м’яса, обладнання для заготівлі та переробки кормів.
2.2.2.
Стимулювання розвитку бджільництва шляхом фінансової підтримки
на закупівлю племінного матеріалу та 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.
Фінансова підтримка надається пасічникам фізичним особам-підприємцям,
сімейним фермерським господарствам (без набуття статусу юридичної особи, які
організовуються на основі діяльності фізичної особи- підприємця).
2.4.1.
Компенсація новоствореним юридичним особам, фізичним особампідприємцям, сімейним фермерським господарствам (без набуття статусу юридичної
особи, які організовуються на основі діяльності фізичної особи-підприємця), а в разі
створення відповідних суб’єктів господарювання учасниками бойових дій без
обмеження строку після реєстрації, які здійснюють сільськогосподарську діяльність,
мають за попередній звітний період чистий дохід (виручку) до 10,0 млн грн та не більше

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:
2.1.1.2. …
-копії платіжних документів за закуплені вівці та кози (козематки, кізочки, вівцематки,
ярки);
Абз. 2 і 3 пп.2.1.2 п.2.1 «Розвиток тваринництва»
Відшкодування 50% вартості доїльного обладнання та обладнання для переробки,
зберігання молока та м’яса, обладнання для заготівлі та переробки кормів, 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, які
утримують від 3 корів та (або) від 10 голів кіз, овець, ідентифікованих та зареєстрованих
у встановленому порядку.
Часткове відшкодування витрат на доїльне обладнання, обладнання для
переробки, зберігання молока та м’яса, обладнання для заготівлі та переробки кормів,
здійснюється юридичним особам, фізичним особам-підприємцям, сімейним
фермерським господарствам (без набуття статусу юридичної особи, які організовуються
на основі діяльності фізичної особи-підприємця), особистим селянським господарствам
за закуплене для власного користування доїльне обладнання, обладнання для переробки,
зберігання молока та м’яса, обладнання для заготівлі та переробки кормів.
2.2.2. Стимулювання розвитку бджільництва шляхом фінансової підтримки на
закупівлю племінного матеріалу та можливого 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.
Фінансова підтримка надається пасічникам фізичним особам-підприємцям,
сімейним фермерським господарствам (без набуття статусу юридичної особи, які
організовуються на основі діяльності фізичної особи-підприємця).
2.4.1. Компенсація новоствореним юридичним особам, фізичним особампідприємцям, сімейним фермерським господарствам (без набуття статусу юридичної
особи, які організовуються на основі діяльності фізичної особи-підприємця), а в разі
створення відповідних суб’єктів господарювання учасниками бойових дій або членами
сімей осіб, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та
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300 га земель сільськогосподарського призначення в обробітку, за придбану в
поточному році нову тракторну техніку вітчизняного виробництва (та/або збірки)
потужністю до 100 кВт в розмірі 30% вартості (без ПДВ), але не більше як 200,0 тис.
грн на суб’єкт господарювання.
Учасниками програми є: новостворені юридичні особи та фізичні особипідприємці, сімейні фермерські господарства (без набуття статусу юридичної особи, які
організовуються на основі діяльності фізичної особи-підприємця), відповідні суб’єкти
господарювання створенні учасниками бойових дій (без обмеження строку після
реєстрації), які здійснюють сільськогосподарську діяльність, мають чистий дохід від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік до 10,0 млн. грн.

Відсутній

2.5.5. Кредити надаються на реалізацію бізнес-планів суб’єктів господарювання, що
здійснюють свою діяльність у сфері агропромислового комплексу, на такі цілі:
…
новоствореним фермерським господарствам та сімейним фермерським
господарствам (без набуття статусу юридичної особи), суб’єктам господарювання

Луганській областях, до яких належать чоловік, дружина, діти, батьки та суб’єктам
господарювання, що здійснюють діяльність в галузі тваринництва без обмеження строку
після реєстрації, які мають за попередній звітний період чистий дохід (виручку) від
здійснення сільськогосподарської діяльності до 10,0 млн грн та не більше 300 га земель
сільськогосподарського призначення в обробітку, за придбану в поточному році нову
тракторну техніку вітчизняного виробництва (та/або збірки) потужністю до 100 кВт в
розмірі 30% вартості (без ПДВ), але не більше як 200,0 тис. грн на суб’єкт
господарювання.
Учасниками програми є: новостворені, на момент придбання техніки, юридичні
особи та фізичні особи-підприємці, сімейні фермерські господарства (без набуття
статусу юридичної особи, які організовуються на основі діяльності фізичної особипідприємця), відповідні суб’єкти господарювання створені учасниками бойових дій або
членами сімей осіб, які 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 та
суб’єкти господарювання, що здійснюють діяльність в галузі тваринництва без
обмеження строку після реєстрації, які здійснюють сільськогосподарську діяльність,
мають чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний
рік до 10,0 млн. грн.
Після абзацу 7 у пп 2.4.1. п. «2.4. Технічне переоснащення»
Для участі в конкурсному відборі учасники подають Комісії такі документи, крім
документів передбачених п. 1.12 цього Порядку:
…
- довідку про склад сім’ї (для членів сімей осіб, які беруть участь у здійсненні
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях);
- довідку, видану командиром військової частини, про те, що член сім’ї перебуває
в зоні проведення операції Об’єднаних сил в поточному році (для членів сімей учасників
бойових дій)»;
- довідку про кількість корів, кіз, овець, видану сільською, селищною чи міською
радою не пізніш як за два тижні до дня її подання у довільній формі (для суб’єктів
господарювання, що здійснюють діяльність в галузі тваринництва);
- копії паспортів великої рогатої худоби (для суб’єктів господарювання, що
здійснюють діяльність в галузі тваринництва);
- копії реєстраційних свідоцтв кіз, овець (для суб’єктів господарювання, що
здійснюють діяльність в галузі тваринництва).
2.5.5.. Кредити надаються на реалізацію бізнес-планів суб’єктів господарювання, що
здійснюють свою діяльність у сфері агропромислового комплексу, на такі цілі:
…
- новоствореним фермерським господарствам та сімейним фермерським
господарствам (без набуття статусу юридичної особи), суб’єктам господарювання
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засновниками яких є учасники бойових дій для розвитку господарської діяльності в
рослинництві і тваринництві протягом всього строку користування кредитом.

відсутній

2.6.2.
Компенсація або співфінансування сільськогосподарської техніки,
технологічного транспорту, в т.ч. цистерн для перевезення молока (на базі самохідних
та причіпних транспортних засобів), причепів (павільйонів та платформ) для
перевезення вуликів для бджіл, холодильного, пакувального, сортувального,
сушильного,
технологічного
та
допоміжного
обладнання
з
переробки
сільськогосподарської продукції (далі - техніки та/або обладнання), надається
сільськогосподарським кооперативам, що здійснюють діяльність без мети одержання
прибутку.
2.6.3.
Кошти спрямовуються на конкурсних засадах на фінансову підтримку
сільськогосподарських кооперативів, що здійснюють діяльність без мети одержання
прибутку, до складу яких входять від 7 і більше членів, у власності та/або користуванні
кожного з яких перебувають землі сільськогосподарського призначення або тварини,
ідентифіковані та зареєстровані відповідно до законодавства (які мають чистий дохід
(виручку) від реалізації продукції за останній рік до 10,0 млн грн).

засновниками яких є учасники бойових дій або члени сімей осіб, які 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 розвитку господарської діяльності в
рослинництві і тваринництві протягом всього строку користування кредитом.
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:
…
м) довідку про склад сім’ї (для членів сімей осіб, які брали участь у здійсненні заходів із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях);
н) довідку, видану командиром військової частини, про те, що член сім’ї перебуває в
зоні проведення операції Об’єднаних сил в поточному році (для членів сімей учасників
бойових дій).
2.6.2. Компенсація або співфінансування сільськогосподарської техніки,
технологічного транспорту, в т.ч. цистерн для перевезення молока (на базі самохідних
та причіпних транспортних засобів), причепів (павільйонів та платформ) для
перевезення вуликів для бджіл, холодильного, пакувального, сортувального,
сушильного,
технологічного
та
допоміжного
обладнання
з
переробки
сільськогосподарської продукції (далі – техніки та/або обладнання), надається
сільськогосподарським кооперативам.
2.6.3. Кошти спрямовуються на конкурсних засадах на фінансову підтримку
сільськогосподарських кооперативів, до складу яких входять від 7 і більше членів, у
власності
та/або
користуванні
кожного
з
яких
перебувають
землі
сільськогосподарського призначення або тварини, ідентифіковані та зареєстровані
відповідно до законодавства (які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції
за останній рік до 10,0 млн грн).

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 пункту 4 доручення керівника робочої групи з
питань соціальної підтримки та реабілітації учасників антитерористичної
операції/операції об’єднаних сил та членів їх сімей, першого заступника голови
обласної державної адміністрації Д. Луніна від 10.03.2021. Врахування
пропозицій Чорнухинської селищної територіальної громади Лубенського
району (лист № 05-17/869 від 18.05.2021) та Сенчанської сільської
територіальної громади Миргородського району (лист № 02-24/950 від
21.05.2021), громадської спілки «Обласне об’єднання «Полтавський пасічник»
(лист № 8 від 21.05.2021), громадської організації «Полтавське обласне
об’єднання фермерів і приватних землевласників імені Героя України, Героя
Небесної Сотні Віктора Чміленка» (лист № 39 від 22.03.2021),
багатофункціонального сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу
«Агровілл груп» Полтавського району (лист № 27/05-1 від 27.05.2021) та
пропозиції голови фермерського господарства «Фортуна-2015» К. Скрильник
на засіданні постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики та
земельних відносин 24.03.2021 (протокол № 3).
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 (відповідно
до пропозицій територіальних громад, громадських об’єднань та організацій,
сільгосптоваровиробників) 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
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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 місцеві державні адміністрації», постанова Кабінету
Міністрів України від 05.08.2020 № 695 «Про затвердження Державної стратегії
регіонального розвитку на 2021-2027 роки», рішення 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 територіальних
громад, громадських об’єднань та організацій, сільгосптоваровиробників 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 № 01.1-08/1174 від 27.05.2021) і Департаментом
фінансів облдержадміністрації (лист № 04.2-10/2043 від 28.05.2021) 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
Проєкт рішення «Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки
аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до
2027 року» отримав підтримку від Громадської ради при обласній державній
адміністрації (лист № 34 від 31.05.2021) та розміщений на офіційному сайті
Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації.
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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.
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.

Директор Департаменту
агропромислового розвитку
Полтавської обласної
державної адміністрації

С. ФРОЛОВ

