
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №574 

20 грудня 2017 р. 27 сесія 7 скликання

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до
Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо спрямування
500 млн. грн. на надання кредитів фермерським господарствам із 

передбаченого у Законі України „Про Державний бюджет України на 
2018 рік” 1 млрд. грн. для фінансової підтримки розвитку фермерських 

господарств та надання їх через регіональні відділення Українського 
державного фонду підтримки фермерських господарств

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статті 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 
враховуючи ініціативу депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання - 
членів фракції «Аграрії Вінниччини», висновок постійної комісії обласної 
Ради з питань агропромислового комплексу і земельних відносин, обласна 
Рада ВИРІШИЛА:

1. Схвалити звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання 
до Прем’єр - міністра України Гройсмана В.Б. щодо спрямування 
500 млн. грн. на надання кредитів фермерським господарствам із 
передбаченого у Законі України „Про Державний бюджет України на 
2018 рік” 1 млрд. грн. фінансової підтримки для розвитку фермерських 
господарств та надання їх через регіональні відділення Українського 
державного фонду підтримки фермерських господарств, що додається.

2. Контроль за виконанням цьопрфішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань агропромислового комплексу і земельних відносин 
(Барцьось В.В.)

Голова обласної 5^ди А н атолій ОЛЇИНИК



Додаток
до рішення 27 сесії обласної Ради 

7 скликання від 20 грудня 2017 р. № 574

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Прем’єр-міністра 
України Гройсмана В.Б. щодо спрямування 500 млн. грн. на надання 

кредитів фермерським господарствам із передбаченого у Законі України 
„Про Державний бюджет України на 2018 рік” 1 млрд. гри, для 

фінансової підтримки розвитку фермерських господарств та надання їх 
через регіональні відділення Українського державного фонду підтримки

фермерських господарств

Ми, депутати Вінницької обласної Ради 7 скликання, ознайомившись з 
Законом України „Про Державний бюджет України на 2018 рік”, вкрай 
стурбовані зміною механізмів використання коштів державного бюджету в 
межах бюджетних призначень Міністерства аграрної політики та 
продовольства України.

У Законі України „Про Державний бюджет на 2018 рік” передбачено 1 
млрд. грн. для надання фінансової підтримки на розвиток фермерських 
господарств, а саме на безповоротну фінансову підтримку та на компенсацію 
витрат, понесених фермерськими господарствами.

Державна підтримка фермерських господарств, яка надається за 
бюджетною програмою „Надання кредитів фермерським господарствам”, 
здійснюється відповідно до Закону України „Про фермерське господарство” 
та Порядку використання бюджетних коштів, передбачених у державному 
бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1102 
(далі -  Порядок). У вересні 2016 року до цього Порядку були внесені суттєві 
зміни, які значно ускладнили механізм державної підтримки фермерства в 
Україні.

Новостворені фермерські господарства та фермерські господарства, що 
мають в обробітку до 100,0 га землі, не мають коштів для придбання 
сільськогосподарської техніки, будівництва тваринницьких приміщень та 
придбання маточного поголів’я сільськогосподарських тварин, що може 
призвести до невикористання коштів зазначеної фінансової підтримки. В разі 
спрямування цих коштів на кредитування в майбутньому, вони будуть 
повернуті до спеціального фонду державного бюджету і знову будуть 
направлені на кредитування фермерських господарств, що дасть можливість 
в подальшому системно і планово проводити підтримку розвитку 
фермерських господарств, в тому числі за рахунок коштів, що повертаються.

У зв’язку з цим, необхідно внести зміни до Закону України „Про 
Державний бюджет України на 2018 рік”, а саме: розподілити 1 мільярд 
гривень у співвідношенні 50% на 50%, зокрема:



- 500 мільйонів гривень спрямувати на фінансову підтримку розвитку 
фермерських господарств по КПКВК 2801230 «Фінансова підтримка 
фермерських господарств»;

- 500 мільйонів гривень спрямувати на надання кредитів фермерським 
господарствам по КПКВК 2801460 «Надання кредитів фермерським 
господарствам».

Крім того, просимо Вас, шановний Володимире Борисовичу, підтримати 
нашу позицію в питанні збереження регіональних відділень Українського 
державного фонду підтримки фермерських господарств (Укрдержфонду) та 
налагодити їх якісну роботу. В рамках децентралізації більшість 
повноважень в Україні передаються в регіони та на місця, однак у 
регіональних відділень (Укрдержфонду), навпаки, повноваження забрали і в 
подальшому плануються їх ліквідувати.

На сьогодні регіональні відділення мають лише формальні 
повноваження - приймають документи, формують перелік претендентів та 
відправляють документи на розгляд комісії Укрдержфонду, яка приймає 
рішення про виділення фінансової підтримки фермерським господарствам. 
Фермерські господарства, які подали документи ще в липні -  серпні 2017 
року, станом на листопад коштів ще не отримали, тому, що механізм 
оформлення договорів через зайву централізацію займає багато часу.

Регіональні відділення Укрдержфонду на місцях мають можливість 
виконувати роботу оперативно, відповідально і якісно, моніторити ситуацію 
щодо діяльності фермерських господарств, їх фінансовий стан, господарську 
діяльність та спільно напрацьовувати заходи щодо їх розвитку.

Враховуючи вищезазначене, пропонуємо внести зміни до Закону 
України „Про Державний бюджет України на 2018 рік”, а саме: 
розподілити 1 мільярд гривень у співвідношенні 50% на 50% для 
фінансової підтримки розвитку фермерських господарств та надання їх 
через регіональні відділення Українського державного фонду підтримки 
фермерських господарств.

Схвалено депутатами Вінницької 
обласної Ради 7 скликання


