
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №511 

20 грудня 2017 р. 27 сесія 7 скликання

Про хід виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 
лютого 2016 року № 40 «Про Програму розвитку особистих селянських, 
фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва

на 2016-2020 роки»

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про фермерське 
господарство», «Про особисте селянське господарство», «Про 
сільськогосподарську кооперацію», «Про сільськогосподарську дорадчу 
діяльність», враховуючи клопотання обласної державної адміністрації та 
висновків постійних комісій обласної Ради з питань агропромислового 
комплексу та земельних відносин, з питань бюджету, фінансів та обласних 
програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію директора Департаменту агропромислового розвитку, 
екології та природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації 
Ткачука М.Ф. «Про хід виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 11 лютого 2016 року № 40 «Про Програму розвитку особистих 
селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та 
дорадництва на 2016-2020 роки» взяти до відома (додається).

2. Департаменту фінансів Вінницької обласної державної адміністрації 
(Копачевському М.А.) та Департаменту агропромислового розвитку, екології 
та природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації (Ткачуку 
М.Ф.) посилити контроль за фінансуванням та виконанням заходів цієї 
Програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань агропромислового комплексу і земельних відносин 
(Барцьось В.В.), з питань бюджету, фінансів та обласних програм (Мазур
Г.Ф.).

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток 
до рішення 27 сесії 

обласної Ради 7 скликання 
від «20» грудня 2017 р. № 511

Про хід виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 
лютого 2016 року № 40 «Про Програму розвитку особистих селянських, 
фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва

на 2016-2020 роки»

В рамках Стратегії розвитку Вінницької області Департаментом 
агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації спільно з органами виконавчої влади та місцевого 
самоврядування на місцях реалізується Програма розвитку особистих 
селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та 
дорадництва на 2016-2020 роки, затверджена рішенням 4 сесії обласної Ради 
7-го скликання від 11 лютого 2015 року №40.

Метою Програми є забезпечення підтримки розвитку особистих 
селянських та фермерських господарств та їх об'єднань.

Програмою передбачена реалізація наступних заходів:
- надання пільгових кредитів особистим селянським, фермерським 
господарствам, кооперативам та іншим суб’єктам на селі;
- часткове відшкодування витрат за закуплену установку індивідуального 

доїння або холодильну установку для зберігання і охолодження молока;
- часткове співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги;
- фінансування дорадчих послуг;

- підтримка регіонального лізингу.

В 2016-2017 роках з обласного бюджету на фінансування заходів 
Програми було виділено 4670 тис. грн., в тому числі на реалізацію заходу 
«надання пільгових кредитів особистим селянським, фермерським 
господарствам, кооперативам та іншим суб’єктам господарювання на селі» 
2850 тис. грн. та заходу «часткове відшкодування витрат за закуплену 
установку індивідуального доїння або холодильну установку для зберігання і 
охолодження молока» 1820 тис. грн.

Протягом 2-х років пільгові кредити отримали 19 суб’єктів 
господарювання, в тому числі 7 фермерських господарств, 11 особистих 
селянських господарств та 1 переробне підприємство.

Пріоритетними напрямами кредитування є:
- розвиток галузей тваринництва;
- будівництво інфраструктури зберігання с/г продукції;
- придбання обладнання для переробки с/г продукції;
- розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.



В області здійснюється часткове відшкодування фізичним особам витрат 
за закуплену установку індивідуального доїння та/або холодильну установку 
для зберігання і охолодження молока з обласного бюджету.

Реалізація цього заходу спрямована на підвищення рівня механізації 
процесу доїння та зберігання, що відповідно підвищує якість отриманого 
молока. Відшкодування здійснюється в розмірі 50 % вартості закупленого 
обладнання.

Протягом 2016-2017 рр. цим заходом Програми скористались 548 
фізичних осіб, які отримали відшкодування на суму 1,8 млн. грн. Додаткова 
потреба в коштах становить 1,0 млн. грн.

В рамках заходу «часткове співфінансування проектів міжнародної 
технічної допомоги» Департаментом спільно з громадськими організаціями 
були розроблені та подані на конкурсний відбір проектів регіонального 
розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного 
бюджету, отриманих від Європейського Союзу, наступні проекти: 
«Формування агрологістичних можливостей сільських об’єднаних громад 
Вінницької області» спільно з вінницьким відокремленим підрозділом 
Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування»;
«Формування механізму підтримки диверсифікації сільської економіки у 
Вінницькій області» спільно з Агенцією регіонального розвитку Вінницької 
області.

Перемога в конкурсному відборі дасть можливість створити в області 
Центр сільськогосподарського дорадництва та відпрацювати певні механізми 
формування можливостей аграрного розвитку місцевих громад.

Заступник голови обласної Ради Ігор Хміль


