УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ
26 лютого

2021 р.

№ 67
5 сесія 8 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 (додатки додаються).
2. Зняти з контролю 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» зі змінами та доповненнями у зв’язку з закінченням терміну
дп.

3.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
обласної Ради з питань агропромислового розвитку та земельних відносин

Голова обласної Ради

В. СОКОЛОВИЙ

Д одаток
до ріш ення 5 сесії
обл асної Ради 8 скликання
від 26 лю того 2021 року № 67

Інформація про хід виконання та фінансування 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
Метою Програми є забезпечення підтримки розвитку
селянських та фермерських господарств та їх об'єднань.

особистих

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;
- інформування жителів області про реалізацію державної та регіональної
політики у сфері аграрного виробництва та розвитку сільських територій;
- фінансування дорадчих послуг;
- підтримка регіонального лізингу.
В 2016-2020 роках з обласного бюджету на фінансування заходів
Програми було виділено 15923,4 тис. грн., в тому числі на реалізацію заходу
«-надання пільгових кредитів особистим селянським, фермерським
господарствам, кооперативам та іншим суб’єктам господарювання на селі» 6350 тис. грн., заходу «-часткове відшкодування витрат за закуплену
установку індивідуального доїння або холодильну установку для зберігання і
охолодження молока» - 8423,4 тис. грн., заходу «-часткове співфінансування
проектів міжнародної технічної допомоги» - 1000 тис. грн. та заходу
«-інформування жителів області про реалізацію державної та регіональної
політики у сфері аграрного виробництва та розвитку сільських територій» 150 тис. грн.
Протягом 4-х років пільгові кредити отримали 35 суб'єкти
господарювання на 6350 тис. грн., в тому числі: 15 фермерських господарств,
11 особистих селянських господарств, 1 обслуговуючий кооператив, 1
переробне підприємство та 7 фізичні особи - підприємці.
Пріоритетними напрямками кредитування є:
- розвиток галузей тваринництва;
- будівництво інфраструктури зберігання с/г продукції;

- придбання обладнання для переробки с/г продукції;
- розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.
У 2020 році кошти на пільгові кредити особистим селянським,
фермерським господарствам, обслуговуючим кооперативам та іншим
суб’єктам на селі з обласного бюджету не виділялися.
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 2016-2020 років даним заходом Програми скористались
2199 фізичних осіб, які отримали відшкодування на суму 8 млн. грн.
В рамках заходу «-часткове співфінансування проектів міжнародної
технічної допомоги» Програми розвитку особистих селянських, фермерських
господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016-2020 роки
на часткове співфінансування проекту «Розвиток можливостей кооперативу
для захисту правових і економічних інтересів приватних селянських
господарств, а також розширення асортименту молочної продукції для
соціальної сфери Томашпільського району» обласною Радою виділено кошти
в 2016 році в сумі 1 млн. грн., що їх і було використано на фінансування
даного проекту.
В рамках заходу «-інформування жителів області про реалізацію
державної та регіональної політики у сфері аграрного виробництва та
розвитку сільських територій» Програми розвитку особистих селянських,
фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на
2016-2020 роки обласною Радою використано коштів в 2019 році в сумі 150
тис. грн.
На інші заходи даної Програми (фінансування дорадчих послуг,
підтримка регіонального лізингу) кошти з обласного бюджету не виділялися.

Заступник голови обласної Ради
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А. ТКАЧ

Д одаток 1
до рішення 5 сесії
обласної Ради 8 скликання
від 26 л ю того 2021 року № 67

Інформація про виконання Програми за 2016-2021 роки
Д еп ар там ен т агропром ислового розвитку, екології та природних ресурсів В інннцької обласної держ авної адм ін істрац ії
найменування головного розпорядника коштів програми
Д еп ар там ен т агропром ислового розвитку, екології та природннх ресурсів В інннцької обласної д ерж авної адм ін істрац ії
найменування відповідального виконавця програми
П рограм а розвитку особистих селянських, ф ерм ерських господарств, кооперативного руху на селі та дораднн цтва на
2016-2020 роки , затвердж ена ріш енням 4 сесії обласної Ради 7 скл и к ан н я від 11 лю того 2016 року № 40
найменування програми, дата і номер рішення обласної Ради про її затвердження

1. Виконання заходів і завдан ь П рограми

№
з/п

1

2

Н азва н ап рям у діяльності

Заплановані заходи
Запланован ий результат
Зміст заходу

Стимулювання діяльності
особистих селянських та
фермерських господарств,
сільськогосподарських
обслуговуючих
коопера
тивів та інших суб’єктів
господарювання на селі

Надання щорічно пільгових
кредитів особистим селянсь
ким.
фермерським
госпо
дарствам, сільськогосподарсь
ким обслуговуючим коопера
тивам та іншим суб’єктам
господарювання на селі через
Комунальну
організацію
«Обласний
фонд сприяння
інвестиціям та будівництву»

Протягом
2016-2020
років надати пільгові
кредити 110 суб'єктам
малого бізнесу на селі
на суму 33 м лн.ф н.

Стимулювання діяльності
особистих селянських та
фермерських господарств,
сільськогосподарських
обслуговуючих кооперати
вів та інших суб’єктів

Часткове відшкодування ви
трат за закуплені фізичними
особами
установку
індиві
дуального доїння або (та)
холодильну //установку
для
з б е р іг а н н я / і
охолодження

Збільшення
кількості
фізичних
осіб,
які
утримують у своєму
господарстві 3 і більше
корів молочного на
прямку продуктивності

Ф ак ти ч н о проведені заходи
Д осягнуті результати
Зміст заходу

Надання щорічно пільгових
кредитів
особистим
се
лянським,
фермерським
господарствам,
сільсько
господарським обслугову
ючим
кооперативам
та
іншим суб’єктам господа
рювання на селі через
Комунальну
організацію
«Обласний фонд сприяння
інвестиціям
та
будів
ництву»
Часткове
відшкодування
витрат за закуплені фі
зичними
особами
уста
новку індивідуального д о 
їння або (та) холодильну
установку для зберігання і

Протягом
дії
Програми
пільгові кредити отримали
35 суб'єкти господарювання
на 6350 тис. грн., в тому
числі:
15
фермерських
господарств, 11 особистих
селянських господарств, 1
обслуговуючий кооператив,
1 переробне підприємство та
7 фізичні особи - підприємці

Протягом 2016-2020 років
даним заходом
Програми
скористались 2199 фізичних
осіб,
які
отримали
відшкодування на суму 8
МЛН. ф Н.

3

господарювання на селі

молока

до 2000 чоловік

охолодження молока

Розвиток
регіонального
фінансового лізингу для
оновлення
виробничого
потенціалу
малого
і
середнього бізнесу на селі

Внесення в статутний фонд
TOB ЛК
«Облінтерлізинг»
коштів
на
закупівлю
сільськогосподарської техніки
вітчизняного виробництва для
подальшої
її
передачі
в
лізингове
користування
сільськогосподарськими
товаровиробниками

Покращення діяльності
ТО В ЛК «Облінтер
лізинг» шляхом заку
півлі
сільськогоспо
дарської техніки віт
чизняного
виробництва

Залучення
інвестицій
в
розвиток аграрного бізнесу
на селі

Часткове
співфінансування Участь
у
проектах
проектів
міжнародної тех міжнародної технічної
нічної допомоги спрямованих допомоги спрямованих
на розвиток аграрного вироб на розвиток аїрарного
ництва та сільських територій виробництва
та
сільських територій

Внесення в статутний фонд
ТОВ ЛК «Облінтерлізинг»
коштів
на
закупівлю
сільськогосподарської тех
ніки вітчизняного вироб
ництва для подальшої її
передачі в лізингове ко
ристування сільськогоспо
дарськими
товарови
робниками
Часткове
співфінансува
ння проектів міжнародної
технічної допомоги спря
мованих
на
розвиток
аграрного виробництва та
сільських територій

Підвищення
конкуренто
спроможності
аграрного
сектору економіки

Відшкодування
витрат
підготовку
дорадників
експертів
дорадників
підвищення їх кваліфікації

Відшкодування витрат на
підготовку дорадників та
експертів дорадників та
підвищення їх кваліфікації

4

5

jPL

на
та
та

..

Проведення навчань у
Вінницькому
націо
нальному
аграрному
університеті на сільсь
когосподарських
до
радників
(ес перті вдорадників)

Даний захід протягом 20162020 років з обласного
бюджету не фінансувався. За
останні 5 років ТОВ ЛК
«Облінтерлізинг» закупило і
передало
в
фінансовий
лізинг
17
одиниць
сільськогосподарської
техніки на 3,9 млн.грн.
У 2016 р. часткове спів
фінансування проекту «Роз
виток можливостей коопе
ративу для захисту правових
і економічних інтересів при
ватних селянських госпо
дарств, а також розширення
асортименту молочної про
дукції для соціальної сфери
Гомашпільського
району»
обласною Радою виділено
кошти в сумі 1 млн. грн., що
їх і було використано на
фінансування даного про
екту.
Даний захід протягом 20162020
років з обласного
бюджету не фінансувався. За
останні 5 років пройшли
навчання (підвищення квалі
фікації) у Вінницькому на
ціональному аграрному уні
верситеті 72 сільськогоспо-

дарські
дорадника
(експерта-дорадника)
власним
коштом
Підвищення
конкуренто
спроможності
аграрного
сектору економіки

Фінансування наданих дорад
чих послуг суб’єктам госпо
дарювання,
що
проводять
свою діяльність у сільській
місцевості, з питань розвитку
аграрного
виробництва
та
сільських територій

Надання
якісних
дорадчих
послуг
суб’єктам
госпо
дарювання,
що
проводять
свою
діяльність у сільській
місцевості, з питань
розвитку
аграрного
виробництва
та
сільських територій

Фінансування
наданих
дорадчих послуг суб ’єктам
господарювання, що про
водять свою діяльність у
сільській
місцевості,
3
питань розвитку аграрного
виробництва та сільських
територій

Інформування
жителів
області
про
реалізацію
державної та регіональної
політики
у
сфері

Інформаційне та виставкове
забезпечення реалізації де
ржавної
та
регіональної
політики в сфері аграрного

Покращення інформа
ційного та виставко
вого забезпечення реал із а ш у /д е р ж а в н о ї та

Інформаційне та вистав
кове забезпечення реаліза
ції державної та регіо
нальної політики в сфері

6

7

Даний захід протягом 20162020 років з
обласного
бюджету не фінансувався. В
області працює дві обласних
дорадчих служби, а саме:
- Споживче товариство «Він
ницька обласна сільськогос
подарська дорадча служба
„Агродорада»;
Громадська
організація
«Національний
центр
сільськогосподарського
дорадництва та консалтингу
«Досвід».
В
2019
році
здійснена
часткова компенсація
ви
трат з державного бюджету
на 147 тис. ф н . Вінницькій
обласній дорадчій службі
«Агродораді», у зв'язку з
наданням дорадчих послуг з
агрономії та маркетингу 17
фермерським господарствам
області.
У 2020 році працівниками
Вінницької
обласної
дорадчої службі «Агродораді»
надано дорадчих послуг з
агрономії та маркетингу 11
фермерам області на 98 тис.
Ф»- - - _____
На
інформування
жителів
області обласною Радою виді
лено та використано кошти в
2019 році в сумі 150 тис. грн.
Було знято та виставлено на

аграрного виробництва та
розвитку
сільських
територій

виробництва
та
сільських територій

розвитку

регіональної політики
в сфері аграрного ви
робництва та розвитку
сільських територій

аграрного виробництва та
розвитку сільських тери
торій

телеканалі
«Віта
ТБ»
13
роликів, які висвітлювали пи
тання державної та регіо
нальної політики в сфері
аїрарного виробництва та
розвитку сільських тери
торій. Крім того, на теле
каналі «Вінниччина» нада
вався ефірний час праців
никам
Департаменту
для
висвітлення його діяльності

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено
програмою

Виконано

Рівень виконання до
затвердженого
програмою (%)

2

3

4

5

6

7

Кількість фермерських господарств
Кількість
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів
Створення сільських садиб, які надають послуги із
зеленого туризму

шт.

статистичні дані

2140

2626

122,7

шт.

статистичні дані

186

97

52.2

100

102

102

30264

30582

101

% -

Показник

/
1.
1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

2.
2.1
2.2
2.3

2.4

Показники продукту

Створення
місцевості

постійних

робочих

місць

у

шт.

сільській

Навчання населення щодо організації діяльності
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів,
особистих селянських та фермерських господарств
Забезпечення малого і середнього бізнесу на селі
лізинговою технікою

шт.

інформація з
державних органів
управлінь
оперативна
інформація,
статистичні дані

осіб

оперативна
інформація

3900

3958

101,5

од.

інформація
ТОВ ЛК
«Облінтерлізинг»

80

17

21,2

шт.

статистичні дані

220

605

275

шт.

статистичні дані

94

3

3,2

65

73

112,3

1657

1683

101,6

Показники ефективності
Збільшення кількості фермерських господарств
Збільшення кількості сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів
Збільшення кількості сільських садиб, які надають
послуги із зеленого туризму
Створення постійних робочих місць у сільській

інформація з
державних органів
-о //У правлінь
шт.
.
/
_____ І_J. 1-й / / / оперативна
шт.

інформація,
статистичні дані

місцевості
2.5

2.6

3.
3.1
3.2

Кількість населення, що пройшло навчання щодо
організації діяльності сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів, особистих селянських та
фермерських господарств
Кількість техніки, переданої в лізинг для підприємств
малого та середнього бізнесу

осіб

оперативна
інформація

3900

3958

101,5

од.

інформація
ТОВ Ж
«Облінтерлізинг»

65

17

26,2

%

розрахункові дані

11,4

36,7

25,3

%

розрахункові дані

102,2

5.4

-96,8

%

розрахункові дані

185,7

191,4

5,7

%

розрахункові дані

5.8

6,9

1,1

%

розрахункові дані

13,5

5,2

-8,3

Показники якості

Приріст кількості фермерських господарств
Приріст
кількості
сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів
Приріст сільських садиб, які надають послуги із
3.3
зеленого туризму
Приріст зайнятого населення
3.4
Рівень технологічного
забезпечення
малого та
3.5
середнього бізнесу на селі лізинговою технікою
П о ясн ен н я щ одо р озб іж н остей м іж виконаними
п о к азн и к ам и і ти м и , щ о затвер д ж ен і програм ою (по
ко ж н о м у показн и ку )

О сновні
причини
не
виконання
показника
якості
сільськогосподарських обслуговую чих кооперативів:

щодо

приросту

кількості

1. Н едостатнє ф інансуванн я з о б л асн о го б ю д ж ету заход у П рограм и «Н адан н я щ о р іч н о
п іл ьго ви х кредитів особи сти м сел ян ськи м , ф ер м ер ськ и м госп од арствам , с іл ьськ о го с п о д ар с ьк и м
о б сл у го в у ю ч и м кооп ерати вам та інш им с у б ’єктам госп од арю ван н я на селі ч ерез К о м у н ал ьн у
о р га н ізац ію «О б ласн ий ф он д спри ян ня інвестиціям та б удівн и ц тву»;
2. В ідсутн ість м о ти вац ії сіл ьського населення у створен н і та розвитку с іл ь сь к о го с п о д а р сь к и х
о б сл у го в у ю ч и х кооп ерати вів.

О сновні причини не виконання показника якості щодо рівня технологічного забезпечення
м алого та середнього бізнесу на селі лізинговою технікою :
1. В ідсутн ість ф ін ан суван н я з об л асн о го б ю д ж ету заход у П рограм и «В несенн я в стату тн и й
ф о н д T O B Л К « О б лін терл ізи н г» кош тів на заку п івл ю сіл ьс ьк о го с п о д ар ськ о ї техн іки в ітч и зн я н о го
ви р о б н и ц тва для п о д ал ьш о ї її передачі в л ізи н го в е кори стуван ня с іл ьськ о го сп о д а р ськ и м и
то в ар о ви р о б н и к ам и » ;
2. Н аявність д ер ж авн и х програм щ одо підтрим ки сіл ьсько го сп о д ар ськи х т о в ар о в и р о б н и к ів , в
т. ч. і заб езп ечен н я їх техн ікою та об лад н ан н ям .

Заступник голови обласної Ради

А. ТКАЧ

1
на селі та дорадництва
на 2016-2020 роки
о

Сті

більше корів
молочного напряму
продуктивності
15500000
О / /

11
0)

2
ю

15923360

8423360,00
8000383

не оюджетних

Программа розвитку
особистих селянських

фермерских

господарств,

кооперативного руху

Часткове
відшкодування витрат

за закуплену установку

індивідуального
доїння або холодильну

установку для
зберігання і

охолодження молока з
розмірі 50% фізичним
особам, які мають 3 і

8000383,00

19
не оюджетних

інших місцевих
не оюджетних

25

джерел

24

бюджетів

23

бюджету

ооласного

22

державного
бюджету

21

джерел

20

бюджетів

інших місцев их

обласного
бюджету

18

державного
бюджету

17

джерел

не оюджетних

16

бюджетів

інших місцевих

бюджету

15

обласного

14

бюджету

державного

13

джерел

12

бюджетів

інших місцевих

обласного
бюджету

державного
бюджету

не ою дж е т ни х

11

ш

ю
о

£
10

джерел

9

й
00

0
X

бюджетів

8

М
СП
СП

о

інших місцевих

7

сп
8
$

бюджету

державного

6

М
СП

не оюджетних

5

джерел

4

бюджетів

інших місцевих

обласного
бюджету

3

8
°

2

ш

1

бюджету

державного

пік

? ч /п а у ч /н а м м я м

асигнувань

Залишок невикористаних

році

Кредиторська
заборгованність у звітному

році

Касові видатки у звітному

у звітному році

Фактично профінансовано

змін

відповідному джерелі на

фінансування заходів у

передбачених на

Обсяг коштів,

згідно програми

фінансування заходу

Обсяг коштів,
передбачених на

Додаток 2
до рішення 5 сесії
обласної Ради 8 скликання
від 26 лютого 2021 року № 67

Фінансувння обласної Програми розвитку особистих селянських, фермерських
господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016-2020 роки

26

2

3

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

400000,00

150000,00

150000,00

150000,00

1Іадання щорічно
пільгових кредитів
особистим
селянським,
фермерським
господарствам,
сільськогосподарським
обслуговуючим
кооперативам та
іншим суб'єктам
господарювання на
сселі через К О
"Обласний фонд
сприяння інвестиціям
та будівництву"

24000000,00

6350000,00

6350000

6350000,00

Часткове
сиівфінансування
проектів міжнародної
технічної допомоги
спрямованих на
розвиток
сільськогосподарської
обслуговуючої
кооперації.зеленого
гуризму та
дорадництва

7300000,00

1000000,00

1000000

1000000,00

Внесення в статутний
фонд Т О В Ж
«О б л і нтер-л ІЗИ н г»
коштів на заку-півлю
с іл ьс ькогоспо даре ь-кої
техніки вітчизняного
виробництва для
подаль-шої її передачі
в лізингове
користування
сільськогоподарськими
товарови-робннками.

7400000,00

Відшкодування в т р а т
на підготовку
дорадників та
експертів дорадників
та підвищення їх
кваліфікації

2500000,00

Фінансування
дорадчих послуг
суб’єктам господдарювання, що
проводять діяльність у
сільській місцевості та
сільському населенню
з питань його
зайнятості шляхом
розвит-ку
підприємництва на
селі, кооперації, через
розроб-люння та
виконання міс-цевих
програм, інших іні
ціатив громадян.
Управ-ління,
маркетингу, ведення
обліку, системи
оподат-кування.
захисту екології та
інше

3200000,00

60300000,00

15923360,00

Заступник голови обласної Ради

15500383

А. ТКАЧ

