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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 519

20 грудня 2017 р. 27 сесія 7 скликання

Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку 
особистих селянських, фермерських господарств, кооперативного руху 

на селі та дорадництва на 2016 -  2020 роки, затвердженої рішенням 4 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 40

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

1. Внести до Програми розвитку особистих селянських, фермерських 
господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016 -  2020 
роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 
2016 року № 40 (далі -  Програма), такі зміни та доповнення:

1.1 По всьому тексту слова «Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації» замінити словами «Департамент агропромислового 
розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької обласної державної 
адміністрації у відповідному відмінку».

1.2 У пунктах 9-10 Загальної характеристики Програми цифри «53800» 
та «53800» замінити цифрами «61300» та «61300».

1.3 Додаток 3 Програми «Ресурсне забезпечення Програми розвитку 
особистих селянських, фермерських господарства, кооперативного руху на 
селі та дорадництва на 2016-2020 роки» викласти у новій редакції, згідно з 
додатком 1.

1.4 Пункт 2 додатка 4 Програми «Напрями діяльності та заходи 
Програми розвитку особистих селянських, фермерських господарств, 
кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016 -  2020 роки» викласти у 
новій редакції, згідно з додатком 2.



1.5 В Порядку використання коштів обласного бюджету на часткове 
відшкодування витрат за закуплені фізичними особами установку 
індивідуального доїння або (та) холодильну установку для зберігання і 
охолодження молока слово «органів» виключити, слово «Держфінінспекції» 
замінити словами «Управління Північного офісу Державної аудиторської 
служби у Вінницькій області».

2. 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 1 
до рішення 27 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 20 грудня 2017 року № 519

Зміни та доповнення до додатка 3 «Ресурсне забезпечення Програми розвитку особистих селянських, фермерських 
господарства, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016-2020 роки», затвердженої рішенням 4 сесії обласної

Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 40»

Обсяг коштів, які пропонується залучити на 
виконання Програми

Одиниця
виміру

роки Всього 
витрат за 
період дії 
Програми

2016 2017 2018 2019 2020

Обсяги ресурсів всього, 
в тому числі: тис. грн. 7200 9600 13100 14100 17300 61300

Обласний бюджет тис. грн. 7200 9600 13100 14100 17300 61300

Заступник голови обласної Ради Ігор Хміль



Додаток 2 
до рішення 27 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 20 грудня 2017 року № 519

Зміни та доповнення до пункту 2 додатка 4 «Напрями діяльності та заходи Програми розвитку особистих селянських, 
фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016-2020 роки», затвердженої рішенням 4

сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 40»

№
з/п

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів 
Програми

Термі
н

викон
ання

заходу

Виконавці
Джерела
фінансув

ання

Орієнтовні обсяги 
фінансування, тис. грн. Очікувані

результати
2016 2017 2018 2019 2020

2.

Стимулювання 
діяльності особистих 
селянських та фер
мерських господ- 
дарств, сільського
сподарських обслу
говуючих коопера
тивів та інших суб’
єктів господарюва
ння на селі

Часткове відшкодування 
витрат за закуплену 
установку індивідуального 
доїння або (та) холодильну 
установку для зберігання і 
охолодження молока в 
розмірі 50% фізичним 
особам, які мають 3 і 
більше корів молочного 
напряму продуктивності

2016-
2020
роки

Департамент
агропромисло
вого розвитку,
екології та
природних
ресурсів
обласної
державної
адміністрації,
та управління
райдержадміні
страцій

Обласний
бюджет 1000 2000 4000 2500 3000

Підвищення
зайнятості та
зростання
доходів
працездатного
сільського
населення,
розвиток
сільських
територій

Заступник голови обласної Ради Ігор Хміль


