УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 760
05 березня

2019 р.

37 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 та 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, фермерськи
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 У пунктах 9, 10 Загальної характеристики Програми цифри «61300» та
«61300» замінити цифрами «69300» та «69300».
1.2 Додаток 3 Програми «Ресурсне забезпечення Програми розвитку особистих
селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на
2016-2020 роки», викласти у новій редакції згідно з додатком 1 до цього рішення.
1.3 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 до
цього рішення.
1.4
Додаток 4 Програми «Напрями діяльності та заходи Програми розвитку
особистих селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та
дорадництва на 2016 - 2020 роки» доповнити пунктом 7 «Інформування жителів області

про реалізацію державної та регіональної політики у сфері аграрного виробництва та
розвитку сільських територій» згідно з додатком 3 до цього рішення.

1.5
«Порядок використання коштів обласного бюджету на частко
відшкодування витрат за закуплені фізичними особами установку індивідуального
доїння або (та) холодильну установку для зберігання і охолодження молока» викласти у
новій редакції згідно з додатком 4 до цього рішення.

2.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні коміс
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 . ; ' сесії
обласної Ради 7 скликання
від
2019 року №

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
Обсяги ресурсів всього,
в тому числі:
Обласний бюджет

Заступник голови обласної Ради

Одиниц
я
виміру
тис. грн.
тис. грн.

2016

2017

7800
7800

10600
10600

роки
2018
14100
14100

Всього за
період дії
Програми
69300

2019

2020

16300
16300

20500
20500 69300

Ігор ХМІЛЬ

Додаток 2
до рішення / ¥ сесії
обласної Ради 7 скликання
від ^<^2^2019 року № 7^ 2 ?
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

2.

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)
Стимулювання
діяльності особистих
селянських та
фермерських
господарств,
сільськогосподарськ
их обслуговуючих
кооперативів та
інших суб’єктів
господарювання на
селі

Перелік заходів
Програми

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

Заступник голови обласної Ради

Орієнтовні обсяги
фінансування, тис. грн.

Терм
ін
вико
нанн
я
заход
У

Виконавці

20162020
роки

Департамент
агропромисло
вого розвитку,
екології та
природних
ресурсів
Вінницької
обласної
державної
адміністрації

Джерела
фінансув
ання

Обласний
бюджет

2016

1000

2017

2000

2018

2019

4000 3500

Очікувані
результати

2020

5000

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

Ігор ХМІЛЬ

Додаток З
до рішення З У сесії
обласної Ради 7 скликання
від
2019 року № ~
Зміни та доповнення пункту 7 до 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

Терм
ін
вико
нанн
я
заход

Орієнтовні обсяги
фінансування, тис. грн.
Виконавці

Джерела
фінансув
ання

2016

2017

2018

2019

Очікувані
результати

2020

У

7.

Інформування
жителів області про
реалізацію
державної та
регіональної
політики у сфері
аграрного
виробництва та
розвитку сільських
територій

Інформаційне
забезпечення державної та
регіональної політики в
сфері
аграрного
виробництва та розвитку
сільських територій
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20162020
роки

Департамент
агропромисло
вого розвитку,
екології та
природних
ресурсів
Вінницької
обласної
державної
адміністрації

Обласний
бюджет

-

-

-

200

200

Підвищення
рівня
публічності та
прозорості
державної та
регіональної
політики у сфер
аграрного
виробництва та
розвитку
сільських
територій

-їмф^М ІЛЬ

Додаток 4
до рішення / / сесії
обласної Ради 7 скликання
від $£03 2019 року № ^ 60
ПОРЯДОК
використання коштів обласного бюджету на часткове відшкодування
витрат за закуплені фізичними особами установку індивідуального доїння
або (та) холодильну установку для зберігання і охолодження молока
Виплата часткового відшкодування витрат за закуплені установку
індивідуального доїння або (та) холодильну установку для зберігання і
охолодження молока (далі - часткове відшкодування витрат на установку)
здійснюється у межах фактичних витрат за закуплену фізичною особою
в поточному році для власного користування нову установку індивідуального
доїння або (та) холодильну установку (ларі) вітчизняного виробництва, за умови
утримання у власному домогосподарстві 3 (три) і більше голів корів молочного
напряму продуктивності, ідентифікованих та зареєстрованих в установленому
порядку, в розмірі 50 % вартості установки.
Фізична особа має право на отримання часткового відшкодування витрат
на установку один раз на 5 років.
Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів
Вінницької обласної державної адміністрації (далі - Департамент) утворює
комісію для визначення переліку фізичних осіб, які мають право на отримання
часткового відшкодування витрат на установку (далі - Комісія) та затверджує
Положення про її роботу. До складу Комісії обов’язково включаються голови
постійних комісій обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних
програм, з питань агропромислового комплексу і земельних відносин,
представники Управління Північного офісу Державної аудиторської служби
у Вінницькій області та Головного управління Держпродспоживслужби
у Вінницькій області. Очолює комісію заступник директора Департаменту.
Для отримання часткового відшкодування витрат на установку фізичні
особи подають в Департамент щомісяця до 1 числа наступного місяця та
до 1 грудня поточного року наступні документи:
1) довідку, видану сільською, селищною, міською радою або радою
об’єднаної територіальної громади про кількість корів, які утримуються
в домогосподарстві;
2) копії паспортів великої рогатої худоби; ветеринарних карток до них
(за їх наявності);
3) копію технічної документації на установку (інструкція або паспорт);
4) оригінал платіжного документу (товарний чек або квитанція про
оплату);
5) копію паспорта особи;

6) копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі
фізичних осіб-платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку в паспорті);
7) довідку про відкриття поточного рахунку в банку.
Документи розглядаються в порядку черговості їх подання.
Документи, прийняті від фізичних осіб та не включені до реєстру осіб,
які мають право на часткове відшкодування витрат на установку, в зв’язку
з недостатнім фінансуванням, в тому числі у попередньому році,
розглядаються на першому засіданні Комісії в межах обсягу виділених
асигнувань на відповідні цілі на умовах, визначених у поточному році.
Документи для отримання часткового відшкодування витрат на
установку, закуплену фізичною особою з 1 грудня по 31 грудня включно,
подаються з 1 січня наступного року.
Комісія щомісяця до 10 числа та до 10 грудня поточного року на підставі
зазначених документів визначає кількість закуплених установок, витрати
по яких підлягають частковому відшкодуванню, приймає рішення щодо
включення до реєстру фізичних осіб, що мають право на часткове
відшкодування та складає відомість про суми часткового відшкодування
у розрізі фізичних осіб за встановленою формою.
Департамент подає органам Казначейства аналогічну відомість та
платіжні доручення для перерахування коштів на поточні рахунки фізичних
осіб, відкриті в банках.

Заступник голови обласної Ради

ХМІЛЬ

