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УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №289

24 грудня 2021 р. сесія 8 скликання

Про хід виконання Програми збереження та відтворення родючості 
ґрунтів земель державної форми власності у Вінницькій області

на 2018-2022 роки

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, статті 27 Закону України «Про охорону земель», 
Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», 
враховуючи клопотання обласної державної адміністрації та висновки 
постійних комісій обласної Ради з питань агропромислового розвитку та 
земельних відносин; з питань економіки, фінансів та бюджету, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Інформацію Департаменту міжнародного співробітництва та 
регіонального розвитку Вінницької обласної державної інформації про хід 
виконання Програми збереження та відтворення родючості ґрунтів земель 
державної форми власності у Вінницькій області на 2018-2022 роки, 
затвердженої рішенням 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 
року № 754 взяти до відома (інформація додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань афопромислового розвитку та земельних відносин 
(В.Бень), з питань економіки, фінансів та бюджету (Г.Якубович).

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Додаток 1 
до рішення 15 сесії 
обласної Ради 8 скликання 
від 24 грудня 2021 року

Інформація про хід виконання Програми збереження та відтворення 
родючості ґрунтів земель державної форми власності у Вінницькій 

області на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням 37 сесії обласної Ради 7 
скликання від 5 березня 2019 року № 754

Земля, як природний ресурс, постійно зазнає природного і 
антропогенного впливу, що і спричиняє деградацію ґрунтів та призводить до 
зниження продуктивності угідь, в  процесі здійснення земельної реформи 
відбуваються відчутні зміни фізико-хімічного стану ґрунтів області і, 
насамперед, перерозподіл площ сільськогосподарських угідь за ступенем 
кислотності в зв’язку зі значним зменшенням обсягів вапнування кислих 
ґрунтів.

Площа кислих земель області становить 620,3 тис. га, в тому числі 
221,9 тис. га сильнокислі та середньокислі грунти, які потребують 
першочергового вапнування, з яких у державній власності знаходиться 
6 030 га.

Основним фактором підвищення родючості цих ґрунтів є зниження їх 
кислотності. Вапнування - один з найтриваліших за дією і найдешевших за 
вартістю заходів хімічного впливу на ґрунт і його родючість, якій сприяє 
покращенню фізичних і фізико-хімічних властивостей ґрунтів, підвищуючи 
тим самим врожайність сільськоґосподарських культур.

Програма спрямована на проведення хімічної меліорації закислених 
ґрунтів, а також проведення організаційних заходів та фінансову підтримку 
сільгоспвиробників-землекористувачів шляхом відшкодування витрат, 
понесених на вапнування кислих ґрунтів.

Метою Програми є системний підхід до вирішення проблем збереження 
та відтворення родючості земель запасу державної форми власності, який би 
при зменшенні затрат праці і коштів забезпечив стабільні врожаї 
сільськогосподарських культур.

Програмою передбачено реалізація наступних заходів;
- проведення хімічної меліорації кислих ґрунтів;
- проведення нарад семінарів щодо необхідності поліпшення родючості

ґрунтів;
- підготовка публікацій для сайту «Кращі аграрні практики Вінниччини».

За 9 місяців поточного 2021 року проведено 2 онлайн-наради з 
територіальними громадами з питань державної та регіональної підтримки 
сільськогосподарського виробництва.



Підготовлено та розміщено З публікації на сторінці Департаменту 
міжнародного співробітництва та регіонального розвитку 
облдержадміністрації.

У 2021 році в обласному бюджеті передбачено 452,25 тис. грн. для 
відшкодування оплати робіт з хімічної меліорації кислих ґрунтів.

Відповідно до Порядку проведення конкурсу з надання коштів для 
відшкодування оплати робіт з хімічної меліорації кислих грунтів у Вінницькій 
області, на сайті Департаменту оголошувався конкурс, проведення якого 
планувалося З грудня 2021 року. Заяви щодо участі у зазначеному конкурсі з 
надання кощтів для відшкодування оплати робіт з хімічної меліорації кислих 
грунтів не надходили.

Заступник голови обласної РадЦ Анатолій ТКАЧ



Додаток 2 
до рішення 15 сесії 
обласної Ради 8 скликання 
від 24 грудня 2021 року

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ 
ЗЕМЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2018-2022 рр.

ЗА 9 місяців 2021 року

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації
найменування головного розпорядника коштів програми
Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації
найменуваїііія віліювідальноі о виконавця профами
Програма збереження та відтворення родючості ґрунтів земель державної форми власності у Вінницькій області на 2018-2022 роки.
затверджена рішенням 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05.03.2019 №754 (зі змінами)
найменування програми, дата і номер рішення обласної Ра.,'іи про її затвердження

№
з/п

Заплановані заходи Факіично п поведені заходи
Назва, зміст за ходу/напрям 

діяльності Запланований результат Назва, зміст заходу/ напрям 
діяльності Досягнуті результати

1.1 Проведення хімічної меліорації 
кислих ґрунтів / Поліпшення фізико- 
хімічних та агрохімічних властивостей 
ґрунтів і відновлення їх родючості

Пократтт.ення фізіологічних 
процесів та властивостей 
грунтів і відновлення їх 
родючості

1.1. Проведення хімічної 
меліорації кислих грунтів / 
Поліпшення фізико-хімічних 
та агрохімічних властивостей 
грунтів і відновлення їх 
родючості

В ідповідно до Порядку проведення  
конкурсу 3 надання коштів для 
відшкодування оплати робіт з хім ічної 
м еліорації кислих грунтів у  
Вінницькій області, на сайті 
Департаменту оголош ено конкурс, 
проведення якого заплановане на 03 
грудня 2021 року

1.2. Проведення нарад семінарів щодо 
необхідності поліпшення родючості 
грунтів / Здійснення організаційних 
заходів Зменшення площі 

закислених грунтів земель 
державної форми власності 

на території області

Проведення нарад семінарів 
щодо необхідності 
поліпшення родючості 
грунтів / Здійснення 
організаційних заходів

П роведено 2 онлайн-наради з 
територіальними ф ом адам и з питань 
держ авної та регіональної підтримки 
с /г  виробництва

1.3. Підготовка публікацій для сайту 
«Кращі аграрні практики Вінниччини» 
/ Здійснення організаційний заходів

л

Підготовка публікацій для 
сайту «Кращі аграрні 
практики Вінниччини» / 
Здійснення організаційних 
заходів

П ідготовлено та розміщ ено 3 
публікації на сторінці Департаменту



2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:

№
з/п

Показник Одиниця
виміру

Джерело інформації Затверджено
програмою

Виконано Рівень 
виконання до 
затвердженого 
програмою (% )

1 2 і 4 5 6 7
Показники продукту

1. Площа розкислених земель га
Департамент міжнародного 
співробітництва та регіонального 
розвитку облдержадміністрації

4824 - -

2.
Проведення семінарів щодо 
необхідності поліпщення 
родючості ґрунтів

од.
Департамент міжнародного 
співробітництва та регіонального 
розвитку облдержадміністрації

1 - -

3.
Підготовка публікацій для сайту 
«Кращі аграрні практики 
Вінниччини»

од.
Департамент міжнародного 
співробітництва та регіонального 
розвитку облдержадміністрації 6 - -

Показники ефективності

1. Збільшення площі розкислених 
земель га

Департамент міжнародного 
співробітництва та регіонального 
розвитку облдержадміністрації

1206 - -

2. Очікуване збільшення валового 
збору 3 розкислених площ %

Департамент міжнародного 
співробітництва та регіонального 
розвитку облдержадміністрації

10 - -

Показники якості
1. Збільшення надходжень від 

реалізації додаткової продукції з 
розкислених площ

тис. грн
Департамент міжнародного 
співробітництва та регіонального 
розвитку облдержадміністрації

5500 - -

2. Зменшення площі закислених 
ґрунтів, % від загальної площі 
земель запасу

%
Департамент міжнародного 
співробітництва та регіонального 
розвитку облдержадміністрації

2,56 - -

Пояснення щодо розбіжностей між 
виконаними показниками і тими, що 
затверджені програмою (по кожному 
показнику)

За 9 місяців 2021 року заходи програми не використовувались, через пенастання терміну 
подачі документів претендентами

и

\-Ал/і



3. Аналітичний описовий звіт щодо:

3.1 Додаткові заходи, які не передбачені Профамою збереження та відтворення родючості ґрунтів земель державної 
форми власності у Вінницькій області на 2018-2022 роки, не проводились.

3.2 Фінансування заходів Програми на 2021 рік передбачалося за рахунок коштів обласного бюджету, які надійшли в 
порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва в розмірі 452,25 тис. ф н . Заявок 
на участь у конкурсі з надання коштів із обласного бюджету для оплати робіт з хімічної меліорації кислих ґрунтів не 
надходило. Кошти не використовувалися.

3.3 У 2021 році планувалося проведення хімічної меліорації кислих ґрунтів державної форми власності на площі 4824 га. 
Фактично розкислення таких ґрунтів не проводилося. Заплановано проведення одного семінару щодо необхідності 
поліпшення родючості ґрунтів. Фактично проведено 2 онлайн-наради з територіальними фомадами з питань державної та 
регіональної підтримки сільськогосподарського виробництва. Підготовлено та розміщено З публікації стосовно 
покращення родючості ґрунтів на сторінці Департаменту.

3.4 Відповідно до Указу Президента України від 15 жовтня 2020 року № 449 «Про деякі заходи щодо прискорення 
реформ у сфері земельних відносин», частина земель, яка знаходилася по за межами населених пунктів, передана в 
комунальну власність.

3.5 Висновки та пропозиції:
Реалізація Профами вплинула на динаміку основних показників соціально-економічного розвитку регіону. В 

поточному році досягнуто збільшення урожайності сільськогосподарських культур на 20-30%.
Доцільним є продовження виконання Профами до закінчення терміну її дії. Це дасть можливість покращити якість 

державних земель.

Заступник голови обла сноїРади ^  ' Анатолій ТКАЧ
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