
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Пленарне засідання другої сесії восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

29 грудня 2020 року № 99 

Про звернення депутатів Полтавської обласної ради до Прем’єр-міністра України  
Д. Шмигаля та Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України І. Петрашка щодо використання коштів державної підтримки розвитку 
тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції 

 
Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», частиною 2 статті 2, пунктом 5 частини 2 статті 19 Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад», з метою забезпечення фінансової підтримки 
сільгоспвиробників у 2021 році,  

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 
 

1. Прийняти звернення депутатів Полтавської обласної ради до Прем’єр-
міністра України Д. Шмигаля та Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України І. Петрашка щодо порядку використання коштів державної 
підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції 
(додається). 

 
2. Звернення надіслати Прем’єр-міністру України Д. Шмигалю та Міністру 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України І. Петрашку. 
 

 
 

            ГОЛОВА 

  ОБЛАСНОЇ РАДИ              О. БІЛЕНЬКИЙ 
 

 

 
 

 



Звернення 

депутатів Полтавської обласної ради до Прем’єр-міністра України  

Д. Шмигаля та Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України І. Петрашка щодо використання коштів 

державної підтримки розвитку тваринництва та переробки 

сільськогосподарської продукції 

 

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та 

переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 107 (в редакції 

постанови КМУ від 20 травня 2020 р. № 395) (далі – Порядок), передбачено, 

що починаючи з 2021 року в межах бюджетних призначень, передбачених у 

державному бюджеті на поточний рік на відповідні цілі, частковому 

відшкодуванню вартості тваринницьких об’єктів (без урахування податку на 

додану вартість), у тому числі вартості обладнання, підлягають побудовані 

та/або реконструйовані і прийняті в експлуатацію в листопаді – грудні 

минулого року та січні – жовтні поточного року закінчені будівництвом 

об’єкти (черги та/або пускові комплекси) для утримання великої рогатої 

худоби, свиней, птиці (в тому числі водоплавної та індиків), доїльні зали, 

підприємства з переробки сільськогосподарської продукції (молока, м’яса) 

та/або побічних продуктів тваринного походження, що належать до II і III 

категорій.  

Для отримання часткового відшкодування вартості тваринницьких 

об’єктів суб’єкти господарювання повинні подати комісії Мінекономіки для 

надання державної підтримки розвитку тваринництва та переробки 

сільськогосподарської продукції (далі Комісія) всі необхідні документи до  

15 листопада поточного року (тобто 2020 року) (абз. 5 п. 9 Порядку). 

У зв’язку з розповсюдженням на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID- 19, спричиненої коронавірусом  

«SARS-CoV-2», багато сільськогосподарських товаровиробників, аграріїв, 

фермерів не встигли вчасно оформити та подати до Комісії документи, 

необхідні для отримання часткового відшкодування вартості введених в 

експлуатацію тваринницьких об’єктів. 

Враховуючи викладене, звертаємося до Вас з проханням передбачити у 

2021 році подачу документів для отримання часткового відшкодування 

вартості тваринницьких об’єктів до Комісії у два етапи, а саме: 

- у травні 2021 року - на побудовані та/або реконструйовані і прийняті в 

експлуатацію об’єкти в листопаді – грудні 2020 року та січні - квітні 2021 

року ; 

- у грудні 2021 року - на побудовані та/або реконструйовані і прийняті 

в експлуатацію об’єкти в травні – листопаді 2021 року. 

 

 

Прийнято на пленарному засіданні 

другої сесії обласної ради  

восьмого скликання  

від 29 грудня 2020 року 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/395-2020-%D0%BF#n16

