
 

 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

РІШЕННЯ № 40 

 

11 лютого 2015 р.                            4  сесія 7 скликання 

 

 

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, рішення 38 сесія обласної Ради 6 

скликання від 24 червня 2015 року № 893 „Про Стратегію збалансованого 

регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року” та висновків 

постійних комісій обласної Ради з питань агропромислового комплексу і 

земельних відносин, з питань бюджету,  фінансів та обласних програм,   з метою 

збільшення виробництва сільськогосподарської продукції, наповнення 

товарного ринку, створення додаткових робочих місць у сільській місцевості, 

обласна Рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму розвитку особистих селянських, фермерських 

господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва  на 2016-2020 роки 

(далі – Програма), що додається. 

 

 2. Рекомендувати: 

2.1 Обласній державній адміністрації, районним державним 

адміністраціям, районним, міським, селищним та сільським радам: 

2.1.1  Організувати виконання заходів, передбачених Програмою.  

2.1.2 Фінансування Програми здійснювати з державного, обласного, 

місцевих бюджетів та інших джерел не заборонених законодавством. Щороку 

при формуванні відповідного бюджету, передбачати видатки на фінансування 

заходів Програми.  

3. Про хід виконання рішення інформувати Департамент 

агропромислового розвитку облдержадміністрації щороку до 1 листопада для 

узагальнення та інформування обласної Ради до 1 грудня. 

 4. Зняти з контролю рішення 2 сесії обласної Ради 6 скликання від 28 

грудня 2010 року № 44 „Про програму розвитку особистих селянських та 

фермерських господарств  області на 2011-2015 роки” зі змінами та 

доповненнями у зв’язку з закінченням терміну дії. 



5. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО   
рішення 4 сесії обласної Ради 
7 скликання 
від  11 лютого 2016 року № 40 

 
 

П Р О Г Р А М А 
розвитку особистих селянських, фермерських господарств, кооперативного 

руху на селі та дорадництва  на 2016-2020 роки 
 

І. Загальна характеристика Програми 
 

Програма розвитку особистих селянських, фермерських господарств, 
кооперативного руху на селі та дорадництва  на 2016-2020 роки (далі – 
Програма) розроблена на виконання законів України „Про об’єднання 
громадян”,  „Про особисте селянське господарство”, Про фермерське 
господарство”, „Про сільськогосподарську кооперацію”, „Про 
сільськогосподарську дорадчу діяльність”, операційної цілі 2.3 „Підтримка 
інтенсивного розвитку в усіх секторах сільського господарства” розділу 
„Зростання конкурентоспроможності економіки області” Стратегії 
збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 
року, спрямована на підтримку та розвиток особистих селянських господарств, 
фермерських господарств, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, 
як рівноправних форм господарювання в сільській місцевості, закріплення 
позитивних тенденцій у їх діяльності. А також з метою сприяння прибутковому 
господарюванню власників особистих селянських, фермерських господарств, 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, інших суб'єктів 
господарювання на селі та сільського населення через підвищення рівня їх 
знань, вдосконалення практичних навичок, покращення добробуту сільських 
мешканців та розвиток сільської місцевості, задоволення та захист соціальних, 
економічних, екологічних та інших інтересів. 

Програмою передбачається також подальший розвиток в області 
інфраструктури аграрного ринку, дорадництва та сільського зеленого туризму. 

Станом на 1 січня 2015 року в області працює 640 тис. особистих 
селянських господарств населення. Вони використовують 568,3 тис. га 
сільськогосподарських угідь (28%) від усієї кількості сільськогосподарських 
угідь області, з них – 431,2 тис. га ріллі (25%). 

В названих господарствах зосереджено 99% зібраних площ картоплі та 
овочевих культур, утримується 227,6 тис. голів великої рогатої худоби, в тому 
числі 126,5 тис. голів корів, 258,0 тис. голів свиней, 43,1 тис. голів овець та кіз, 
6975,6 тис. голів птиці, відповідно питома вага їх в загальній чисельності 
поголів’я великої рогатої худоби становить – 70%, в тому числі корів – 78, 
свиней – 71, овець та кіз – 87, птиці – 27%.  

Питома вага в загальному виробництві валової сільськогосподарської 
продукції становить 40,6%, в тому числі в рослинництві – 35,7%, тваринництві 
–  52,4% (в тому числі м’яса 22,1, молока – 80 , яйця – 64,4%).  

В області зареєстровано 1999 фермерських господарств, з них – 1721 
діючих, або 86,1% від зареєстрованих. 
 В користуванні фермерських господарств знаходиться 245,3 тис. га 
сільськогосподарських угідь, в т.ч. – 240,5 тис. га ріллі .  

Фермерськими господарствами області вироблено валової продукції 
сільського господарства (в постійних цінах 2010 року) на суму 1333 млн. грн., 
або 7,5% від загальнообласного виробництва. в тому числі продукції 
рослинництва – 1254,5 млн. грн. (10%), тваринництва – 68,4 млн. грн. (1,3%). 

Сьогодні фермерські господарства в селах забезпечують роботою не 
тільки своїх членів сім’ї, але й виступають роботодавцями для працездатного 
сільського населення. Щорічно вони надають роботу більше 6 тис. осіб, в тому 
числі 2,91 тис. осіб (48,4% ) є членами фермерських господарств, 3,1 тис. осіб 
(51,6%) – наймані працівники, з яких 2,1 тис. осіб (65,9%) постійні. 

Станом на 01 вересня 2015 року в області зареєстровано 95 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативи (СОКи) (2 місце по Україні 
після Житомирської області (98 СОКів). 

Спеціалізація створених кооперативів: молочарських – 42, плодоовочевих 
– 6, з обробітку землі та збирання врожаю – 6, інших – 41 одиниць.  



З початку року даними кооперативами надано послуг сільському 
населенню на суму 6,4 млн. грн. 

Членами сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів є 3523 осіб. 
Кількість працюючих в СОКах - 143 чоловік. 

В області послуги сільського зеленого туризму надають близько 35 
сільських садиб, що пропонують комфортне проживання, сімейний відпочинок, 
народну традиційну кухню, екологічно чисті продукти харчування, цікаве 
дозвілля. З них 2 садиби мають третю (найвищу) категорію системи 
категоризації сільської нічліжної бази „Українська гостина садиба” та 7 садиб 
мають базову категорію. Водночас слід відмітити тенденцію до підвищення 
якості послуг, що надаються.  

Також створено та зареєстровано 3 обласних дорадчих служби: 
Споживче товариство „Вінницька обласна сільськогосподарська дорадча 
служба „Агродорада” м. Вінниця, Громадську організацію „Вінницька обласна 
сільськогосподарська дорадча служба” та Громадську організацію „Подільська 
обласна сільськогосподарська дорадча служба”. 

На жаль, ці служби функціонують і надають соціально направлені дорадчі 
послуги лише за наявністю державного фінансування. Кошти надходили 
переважно перед завершення бюджетного року і їх практично не можливо було 
використати. З виділених за 2009-2010, 2012 роки 726,5 тис. грн., освоєно було 
лише 242,8 тис. грн., або 33%. 

За цей період дорадчими службами було проведено 62 семінари, 23 
демонстраційні покази, 151 індивідуальну дорадчу послугу, виготовлено 20 
методичних посібників.  

Протягом 2007-2014 років науковими установами підготовлено 127 
спеціалістів дорадників, 73 із них здали іспити та отримали  кваліфікаційні 
свідоцтва, 36 - внесено до державного реєстру. 

 
ІІ. Проблеми, на розв'язання яких спрямована Програма 

 
Основною проблемою особистих селянських та фермерських 

господарств є збут сільськогосподарської продукції, яку вони виробляють,  
забезпечення її якості, відповідно до діючих стандартів, запровадження засобів 
малої механізації, складських приміщень тощо. Підвищення цін на 
енергоресурси, сільськогосподарську техніку, добрива та корми, низький рівень 
закупівельних цін, відсутність стабільних та надійних каналів збуту власної 
продукції, а також відсутність належної підтримки з боку держави, робить їх 
виробництво збитковим.  

Дуже багато порушень їх прав в частині земельного законодавства. 
Значну частину земель запасу та резервного фонду сільських населених пунктів 
можна використовувати як комунальні громадські пасовища для випасання 
худоби. Для цього необхідно провести їх окультурення, засів багаторічними 
злаковими та бобовими кормовими культурами та раціонально 
використовувати. 

Актуальним питанням для Вінниччини є розвиток сільського зеленого 
туризму. В регіоні є всі умови та екскурсійні можливості для розвитку 
сільського зеленого туризму, а саме: природна та культурна спадщина, 
історико-культурний комплекс, городище трипільської культури, пам’ятники 
архітектури і археології, парки, місця поширення народних ремесел, заказники, 
пам’ятки природи, садиби зеленого туризму. 

Недостатній рівень розвитку кооперативного сегмента аграрного ринку 
призводить до скорочення чисельності осіб, зайнятих в особистих селянських 
господарствах, відпливу працездатного населення із сільської місцевості, 
занепаду її соціальних об’єктів та інженерної інфраструктури. 

Назріла необхідність використати нові інструменти підтримки 
сільськогосподарських товаровиробників та сільського населення. Одним із 
таких інструментів є сільськогосподарська дорадча діяльність, яка покликана 
сприяти розвитку ринкової економіки на селі, підвищення рівня доходів та 
покращення добробуту сільського населення. 

Відсутність належного фінансування для здійснення розширеного 
виробництва  даними суб'єктами господарювання, нестача стартового капіталу 
у початківців для формування сучасної матеріально-технічної бази, залучення 
нових технологій потребує фінансової підтримки через КО „Обласний фонд 
сприяння інвестиціям та будівництву”. 



 
Мета Програми – забезпечити належні та стабільні умови підтримки 

розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, особистих 
селянських та фермерських господарств  як важливої  соціально-економічної 
інституції підвищення  ефективності  сільськогосподарського виробництва,  
створення  додаткових робочих місць, активного розвитку сільських територій 
та підвищення рівня і якості життя сільського населення в цілому.  

Сприяти створенню належних умов для розвитку сільського зеленого 
туризму, що сприяє ринковим відносинам, міжнародному співробітництву, 
залученню українців та іноземних громадян до пізнання багатої природної та 
історико-культурної спадщини краю, збереженню екологічної рівноваги, 
зменшенню рівня безробіття у сільській місцевості. 

Сформувати систему обслуговування галузей тваринництва та 
рослинництва в сільських населених пунктах, яка дасть можливість наростити 
чисельність  поголів’я сільськогосподарських тварин у приватному секторі, 
підвищити  його продуктивність. Забезпечити ефективне та раціональне 
використання закріплених за приватним сектором сільськогосподарських угідь, 
вживати заходів щодо розширення площ землекористування. 

 
ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, 

 строки та етапи виконання Програми 
 
Основним засобом розв’язання проблемних питань, окреслених 

Програмою є реалізація її  заходів у повному обсязі у визначений термін. 
Виділення фінансових ресурсів на реалізацію заходів Програми, 

спрямованих на широке коло учасників, має здійснюватись  виключно на 
конкурсній основі. 

З метою забезпечення цільового використання коштів, їх отримувачі 
щорічно звітують перед Департаментом агропромислового розвитку 
облдержадміністрації. 

Програма буде реалізовуватись протягом 5 років. 
 
ІV. Завдання Програми та результативні показники  
 
Забезпечити збільшення щорічно до 2020 року виробництва особистими 

селянськими та фермерськими господарствами:  молока на 5,0%, яєць -  на 
9,0%, вовни – на 9,0%, меду – на 6,0%, картоплі – на 5,0%, овочів -  на 5,0%, 
зернових -  на 4,0%, цукрових буряків – на 5,0%, плодів та ягід – на 6,0% проти 
досягнутого рівня у 2015 році. 

За весь період дії Програми планується створити у сільській місцевості 
1657 робочих місць.  

 
V. Фінансове забезпечення виконання Програми  
 
Видатки, пов’язані із реалізацією заходів Програми, відповідно до ст.10 

Закону України „Про особисте селянське господарство”, до п.3 ст.9 Закону 
України „Про фермерське господарство”, п.3 ст.15 Закону України „Про 
сільськогосподарську кооперацію” та ст.8 Закону України „Про 
сільськогосподарську дорадчу діяльність” здійснюються за рахунок коштів  
обласного, районних, міських, селищних та сільських бюджетів, виділених в 
установленому порядку, інших джерел незаборонених законодавством. 

 
VІ. Очікувані результати 

 
Виконання Програми дасть змогу: 

 підвищити рівень знань та вдосконалення практичних навичок 
прибуткового ведення сільськогосподарського виробництва; 

 збільшити виробництво сільськогосподарської продукції в особистих 
селянських та фермерських господарствах; 

 створити в області нові та зміцнити матеріально-технічну базу діючих 
сільськогосподарських кооперативів; 

 збільшити та покращити якість наданих послуг сільському населенню 
сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами; 



 підвищити продуктивність праці на основі запровадження засобів малої 
механізації; 

 створити ринкову інфраструктуру у сільській місцевості; 
 покращити зайнятість сільського населення та підвищити рівень його 

добробуту, а також сприяти розвитку сільського зеленого туризму; 
 виконати закони України „Про фермерське господарство”, „Про особисте 

селянське господарство”, „Про сільськогосподарську кооперацію”, „Про 
дорадчу сільськогосподарську діяльність”. 
 
 

Заступник керівника виконавчого аппарату 
обласної Ради                                                                                              І. ХМІЛЬ                                            

____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Загальна характеристика Програми розвитку особистих селянських, 

фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва  на 
2016-2020 роки 

 
1. Ініціатор розроблення Департамент агропромислового розвитку 



Програми облдержадміністрації 

2. 

Дата, номер і назва 
розпорядчого документу 
органу виконавчої влади про 
розроблення Програми 

Закони України „Про фермерське 
господарство” від  19 червня 2003 року 
№ 973 - ІУ, „Про особисте селянське 
господарство” від 15 травня 2003 р. № 
742 – ІУ, „Про сільськогосподарську 
кооперацію” від 17 липня 1997 року  
№ 469/97-ВР, „Про сільськогосподарську 
дорадчу діяльність” від 17 червня 2004 р. 
№ 1807 – ІV.  

3. Розробник Програми Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 

4. Співрозробники Програми 

Асоціація фермерів та приватних 
землевласників Вінницької області, 
громадська організація „Союз 
сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів у Вінницькій області”, 
споживче товариство «Вінницька  
обласна сільськогосподарська дорадча 
служба „Агродорада”,  громадська 
організація  «Вінницький обласний 
осередок „Спілки сприяння розвитку 
сільського зеленого туризму в Україні” 

5. Відповідальний виконавець 
Програми 

Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 

6. Учасники Програми 

Райдержадміністрації, районні ради, 
міські, міст обласного значення, селищні 
та сільські ради, Асоціація фермерів та 
приватних землевласників Вінницької 
області, громадська організація „Союз 
сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів у Вінницькій області”, 
споживче товариство „Вінницька  
обласна сільськогосподарська дорадча 
служба „Агродорада”, громадська 
організація  „Вінницький обласний 
осередок „Спілки сприяння розвитку 
сільського зеленого туризму в Україні”,  
окремі сільськогосподарські 
обслуговуючі кооперативи, фермерські 
господарства, дорадчі служби області 

7. Термін реалізації Програми 2016-2020 роки 

8. 
Перелік місцевих бюджетів, 
які беруть участь у виконанні 
Програми 

Обласний, районні, міські, селищні та 
сільські бюджети  

9. 
Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, всього 

53800 тис. грн. 

10. У тому числі коштів 
обласного бюджету  53800 тис. грн. 

11. Основні джерела 
фінансування Програми 

Обласний, районні, міські, селищні та 
сільські бюджети 

 

_________________________ 
Заступник керівника виконавчого апарату обласної Ради        І. ХМІЛЬ                                            

 
Додаток 1 

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



Створення фермерських господарств у Вінницькій області                                                              
протягом 2016-2020 років             

       

№ Назва району 
Роки 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Барський 1 1 2 2 3 

2 Бершадський  0 0 0 0 0 

3 Вінницький 1 2 1 1 1 

4 Гайсинський 1 1 1 1 1 

5 Жмеринський 2 2 1 1 1 

6 Іллінецький 0 2 3 2 2 

7 Калинівський 1 1 1 1 1 

8 Козятинський 2 2 2 2 2 

9 Крижопільський 1 1 1 1 1 

10 Липовецький 2 1 2 3 2 

11 Літинський 2 2 3 5 5 

12 Могилів-Подільський 0 0 0 0 0 

13 Мурованокуриловецький 3 5 4 5 5 

14 Немирівський 3 4 4 2 3 

15 Оратівський 5 2 2 2 2 

16 Піщанський 0 1 1 2 1 

17 Погребищенський 0 0 0 0 0 

18 Теплицький 1 1 1 1 1 

19 Тиврівський 2 2 1 1 2 

20 Томашпільський 8 5 4 4 3 

21 Тростянецький 0 1 0 1 0 

22 Тульчинський 1 1 1 1 1 

23 Хмільницький 2 3 2 2 3 

24 Чернівецький 1 2 1 1 2 

25 Чечельницький 1 1 2 2 2 

26 Шаргородський 1 1 1 1 1 

27 Ямпільський 1 1 1 1 1 

  Всього 42 45 42 45 46 
 
Заступник керівника виконавчого апарату обласної Ради        І. ХМІЛЬ                                            

 
             Додаток 2 

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



Створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів                                          
у Вінницькій області протягом 2016-2020 років             

       

№ Назва району 
Роки 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Барський 2 2 2 2 3 

2 Бершадський  0 0 2 2 3 

3 Вінницький 0 0 1 0 1 

4 Гайсинський 0 0 0 0 1 

5 Жмеринський 0 1 0 1 1 

6 Іллінецький 1 1 1 1 1 

7 Калинівський 0 1 0 1 0 

8 Козятинський 1 0 0 0 0 

9 Крижопільський 1 0 0 0 0 

10 Липовецький 0 1 0 0 1 

11 Літинський 2 1 1 3 2 

12 Могилів-Подільський 0 1 1 1 1 

13 Мурованокуриловец. 1 1 1 1 1 

14 Немирівський 0 0 0 3 0 

15 Оратівський 0 1 0 0 0 

16 Піщанський 0 1 0 1 0 

17 Погребищенськ. 0 0 0 0 0 

18 Теплицький 0 1 0 0 1 

19 Тиврівський 0 0 1 0 0 

20 Томашпільський 1 1 0 0 0 

21 Тростянецький 0 0 1 0 1 

22 Тульчинський 0 1 0 1 0 

23 Хмільницький 0 1 1 1 1 

24 Чернівецький 0 1 0 1 0 

25 Чечельницький 1 2 3 4 4 

26 Шаргородський 1 1 1 1 1 

27 Ямпільський 0 1 0 0 0 

  Всього 11 20 16 24 23 

 
Заступник керівника виконавчого апарату обласної Ради        І. ХМІЛЬ                                            



 
Додаток 3 
до Програми розвитку особистих селянських,  
фермерських господарств, кооперативного руху  
на селі та дорадництва  на 2016-2020 роки 

 
Ресурсне забезпечення 

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

 
                                                                                                                                                                                    тис.грн. 

Обсяг коштів. які 
пропонується залучити на 

виконання Програми 

Роки Всього витрат на 
виконання 
Програми 2016 2017 2018 2019 2020 

Обсяги ресурсів всього,                                          
в тому числі: 7200 8600 10100 12600 15300 53800 

Обласний бюджет 7200 8600 10100 12600 15300 53800 
 
 
Заступник керівника виконавчого апарату обласної Ради                                                                             І. ХМІЛЬ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            Додаток 4 
до Програми розвитку особистих селянських, 
фермерських господарств, кооперативного руху на селі та 
дорадництва  на 2016-2020 роки 

 
Напрями діяльності та заходи 

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

 

№ 

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 

1. 

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

Надання щорічно пільго-
вих кредитів особистим 
селянським, фермерським 
господарствам, сільсько-
господарським обслуго-
вуючим кооперативам та 
іншим суб’єктам господа-
рювання на селі через 
Комунальну організацію 
«Обласний фонд сприяння 
інвестиціям та будівницт-
ву» 

2016-
2020 
роки 

Департамент 
агропромисло
вого розвитку  
облдержадмін

істрації 

Обласний 
бюджет 

4000 5000 6000 8000 10000 

Формування конку-
рентного підприєм-
ницького середови-
ща, спроможного 
забезпечити зайня-
тість та зростання 
доходів працездат-
ного сільського на-
селення, просування 
сільськогосподарсько
ї продукції на макси-
мально вигідних для 
сільськогосподарськи
х товаровиробників 
умовах, зростання 
доходів сільських 
домогосподарств та 
громад, розвиток 
сільських територій 



2. 

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

Часткове відшкодування 
витрат за закуплену 
установку індивідуального 
доїння або 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 
облдержадмін
істрації, та 
управління 
райдержадмін
істрацій 

Обласний 
бюджет 

1000 1000 1000 1000 1000 

Збільшення рівня 
ефективності вироб-
ництва тваринницької 
продукції 

3. 

Розвиток регіональ-
ного фінансового лі-
зингу для оновлення 
виробничого потен-
ціалу малого і 
середнього бізнесу 
на селі 

Внесення в статутний 
фонд ТОВ ЛК «Облінтер-
лізинг» коштів на заку-
півлю сільськогосподарсь-
кої техніки вітчизняного 
виробництва для подаль-
шої її передачі в лізингове 
користування сільського-
подарськими товарови-
робниками. 

2016-
2020 
роки 

Департамент 
агропромисло
вого розвитку  
облдержадмін

істрації 

Обласний 
Бюджет 

1000 1200 1500 1700 2000 

Оновлення матеріаль-
но-технічної бази та 
підвищення конку-
рентноздатності 
малого та середнього 
бізнесу на селі 

4. 
Залучення інвести-
цій в розвиток аграр-
ного бізнесу на селі 

Часткове співфінансува-
ння проектів міжнародної 
технічної допомоги спря-
мованих на розвиток 
сільськогосподарської об-
слуговуючої кооперації, 
зеленого туризму та 
дорадництва. 

2016-
2020 
роки 

Департамент 
агропромисло
вого розвитку  
облдержадмін

істрації 

Обласний 
бюджет 

400 400 500 600 800 

Підвищення зайня-
тості та зростання 
доходів працездат-
ного сільського 
населення, зростання 
доходів сільських 
домогосподарств та 
громад, розвиток 
сільських територій 



5. 

Підвищення конку-
рентноспроможності 
аграрного сектору 
економіки 

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

2016-
2020 
роки 

Департамент 
агропромисло
вого розвитку 
облдержадмін

істрації, 
Вінницький 

національний 
аграрний 

університет 

Обласний 
бюджет 

300 400 500 600 700 

Формування конку-
рентного підприєм-
ницького середови-ща, 
спроможного за-
безпечити зайнятість 
та зростання доходів 
працездатного 
сільського населення, 
просування сільсько-
господарської про-
дукції на максималь-
но вигідних для 
сільськогосподарських 
товаровиробників 
умовах, зростання 
доходів сільських 
домогосподарств та 
громад, розвиток 
сільських територій 

6. 

Підвищення 
конкурентно-
спроможності 
аграрного сектору 
економіки 
 

Фінансування дорадчих 
послуг суб’єктам господ-
дарювання, 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 

2016-
2020 
роки 

Департамент 
агропромисло
вого розвитку 
облдержадмін

істрації 

Обласний 
бюджет 

500 600 600 700 800 

Формування конку-
рентного підприєм-
ницького середови-ща, 
спроможного за-
безпечити зайнятість 
та зростання доходів 
працездатного 
сільського населення, 
просування сільсько-
господарської про-
дукції на максималь-
но вигідних для 
сільськогосподарських 
товаровиробників 
умовах, зростання 
доходів сільських 
домогосподарств та 
громад, розвиток 
сільських територій 

Заступник керівника виконавчого апарату обласної Ради                                                                             І. ХМІЛЬ 



 
 

 Додаток 5 
до Програми розвитку особистих селянських, 
фермерських господарств, кооперативного руху  
на селі та дорадництва  на 2016-2020 роки 

                                                                                      
Показники продукту 

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

 

№ 
з/п 

Назва показника 
Одиниця 
виміру 

Вихідні дані 
на початок 

дії 
Програми 

2016 
рік 

2017 
рік 

2018 
рік 

2019 
рік 

2020 
рік 

Всього за 
період дії 
Програми 

І. Показники продукту Програми 
1. 
2. 

Кількість фермерських господарств 
Кількість сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів 

шт. 
 

шт. 

1920 
 

92 

1962 
 

103 

2007 
 

123 

2049 
 

139 

2094 
 

163 

2140 
 

186 

220 
 

94 
3. Створення сільських садиб, які надають послуги із зеленого 

туризму 
шт 35 40 50 65 80 100 65 

4. Створення постійних робочих місць у сільській 
місцевості: 

осіб 28597 28807 29059 29289 29562 30264 1657 

5. Навчання населення щодо організації діяльності 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів,  
особистих селянських та фермерських господарств 

осіб 450 750 800 800 800 750 3900 

6. Забезпечення малого і середнього бізнесу на селі 
лізинговою технікою 

од. 15 24 34 46 61 80 65 

ІІ. Показники ефективності Програми 
1. Збільшення кількості фермерських господарств шт. - 42 45 42 45 46 220 
2 Збільшення кількості сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів  
шт. - 11 20 16 24 23 94 

3. Збільшення сільських садиб, які надають послуги із 
зеленого туризму 

шт. - 5 10 15 15 20 65 

4.  Створення постійних робочих місць у сільській 
місцевості: 

од. - 210 252 230 273 702 1657 

4.1 - за рахунок збільшення кількості сільськогоспо-
дарських обслуговуючих кооперативів 

од. - 44 80 64 96 92 376 

4.2 - за рахунок збільшення кількості фермерських 
господарств 

од. - 151 162 151 162 166 792 

5. Кількість населення що пройшло навчання щодо організації чол. - 750 800 800 800 750 3900 



діяльності сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів,  особистих селянських та фермерських 
господарств 

6. Кількість техніки переданої в лізинг для підприємств 
малого і середнього бізнесу 

од. - 9 10 12 15 19 65 

ІІІ. Показники якості Програми 
1. Приріст кількості фермерських господарств %  2,1 2,2 2,0 2,1 2,2 11,4 
2. Приріст кількості сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів 
%  12 19 13 17 14 102,2 

3. Приріст сільських садиб, які надають послуги із зеленого 
туризму 

%  14 25 30 23 25 185,7 

4. Приріст зайнятого населення %  0,7 0,9 0,8 0,9 2,3 5,8 
5. Рівень технологічного забезпечення малого і середнього 

бізнесу на селі лізинговою технікою 
% 5 8,3 10 12,3 16,3 20 13,5 

 
Заступник керівника виконавчого апарату обласної Ради                                                                                             І. ХМІЛЬ                                            

 
 
 
 
 
 
 

 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО   
рішення 4 сесії обласної Ради 
7 скликання 
від  11 лютого 2016 року № 40 

 
 

ПОРЯДОК 
використання коштів обласного бюджету на часткове відшкодування витрат за 

закуплені фізичними особами установку індивідуального доїння або 
холодильну установку для зберігання і охолодження молока 

 
 

Виплата часткового відшкодування витрат на закупівлю установки 
індивідуального доїння або 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 холодильну установку 
(ларі) вітчизняного виробництва за умови утримання у своєму господарстві 3 (три) і 
більше голів, ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку корів 
молочного напряму продуктивності, в розмірі 50 % вартості.  

Фізична особа має право на отримання часткового відшкодування витрат на 
установку один раз на 5 років.  

Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації  
(далі - Департамент) утворює комісію для визначення переліку фізичних осіб, які 
мають право на часткове відшкодування витрат на установку 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 органів 
Держфінінспекції та ветеринарної служби. Очолює комісію директор Департаменту.  

Для виплати часткового відшкодування витрат на установку фізичні особи 
подають щомісяця до 1 числа наступного місяця та до 1 грудня поточного року 
Департаменту наступні документи: 

1) довідку, видану сільською, селищною чи міською радою про кількість 
корів, які утримуються в домогосподарстві; 

2) копії паспортів великої рогатої худоби і ветеринарних карток до таких 
паспортів; 

3) копії платіжних документів та технічної документації на установку; 
4) копії паспорта особи і довідки про відкриття поточного рахунка в банку 

та 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). 

Подані відповідно до вищезазначених пунктів документи розглядаються в 
порядку черговості їх надходження. 

Комісія щомісяця до 10 числа та до 10 грудня поточного року на підставі 
таких документів визначає кількість установок, витрати по закупівлі яких 
підлягають частковому відшкодуванню, приймає рішення щодо включення до 
відповідного 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 керівника виконавчого апарату обласної Ради                         І. ХМІЛЬ                                            
 


