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На №

________ в ід _____________
Сільському голові
Керівнику господарства
Головному бухгалтеру

Про діючі Програми у 2018 році
Доводимо до Вашого відома, що у 2018 році діють наступні програми підтримки
галузі сільського господарства за рахунок коштів державного бюджету:
I. Постанова КМУ № 106 від 07.02.2018 «Порядок використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки розвитку
фермерських господарств». Цей порядок передбачає фінансову підтримку фермерських
господарств (у користуванні яких перебуває не більш 500 га земель), за напрямами: 1)
Часткова компенсація вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння
сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції; 2) Часткова компенсація витрат,
пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами; 3) фінансова
підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; 4) часткова компенсація
вартості придбаної сільськогосподарської
техніки
та
обладнання вітчизняного
виробництва; 5) здешевлення кредитів.
II. Постанова КМУ № 107 від 07.02.2018 «Про затвердження Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі
тваринництва». Цей порядок визначає механізм надання державної підтримки суб’єктам
господарювання (юридичним та фізичним особам - підприємцям) для підтримки розвитку
галузі тваринництва за напрямами: 1) часткова компенсація відсоткової ставки за
банківськими кредитами, залученими для покриття витрат, пов’язаних із провадженням
діяльності у галузях: вівчарство, козівництво, бджільництво, звірівництво, кролівництво,
шовківництво та аквакультура; 2) часткова компенсація вартості будівництва та
реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки
сільськогосподарської продукції в частині витрат, профінансованих за рахунок
банківських кредитів; 3) спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного,
молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності; 4) спеціальна бюджетна дотація
за вирощування молодняка ВРХ, який народився в господарствах фізичних осіб; 5)
часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних
тварин; 6) часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких
ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської
продукції.

III. Постанова КМУ № 587 від 15.07.2005 року із змінами «Про затвердження
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку
виноградарства, садівництва і хмелярства», який визначає механізм надання
фінансової підтримки суб’єктам господарювання, які займаються виноградарством,
садівництвом і хмелярством (компенсація здійснених у поточному бюджетному році
витрат (без урахування сум податку на додану вартість) на розвиток садівництва).
IV. Постанова КМУ № 300 від 29.04.2015 року із змінами «Про затвердження
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової
підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів»,
який визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті, які
спрямовуються суб’єктам господарювання агропромислового комплексу на часткову
компенсацію відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими
кредитами.
Компенсації підлягають відсоткові ставки за кредитами, залученими для покриття
витрат, пов’язаних із закупівлею пально-мастильних матеріалів, насіння, добрив, засобів
захисту рослин, кормів, сировини та інгредієнтів для виробництва комбікормів,
ветеринарних препаратів, спермопродукції, молодняку сільськогосподарських тварин та
птиці, обладнання для тваринницьких ферм і комплексів, запасних частин для ремонту
сільськогосподарської і зрошувальної техніки та обладнання, енергоносіїв, та оплати
послуг, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт сільськогосподарської і зрошувальної
техніки, робіт (послуг) з підготовки та обробки ґрунту, посіву, захисту рослин від хвороб і
шкідників, внесення добрив та підживлення, збирання врожаю.
V. Постанова КМУ № 130 від 01.03.2017 року із змінами «Про затвердження
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової
компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного
виробництва». Цей Порядок визначає механізм використання коштів, які спрямовуються
на забезпечення сільськогосподарських товаровиробників вітчизняною технікою та
обладнанням для агропромислового комплексу шляхом здійснення часткової компенсації
вартості техніки та обладнання, придбаних у виробників та/або їх дилерів. Перелік
техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних
коштів формується Мінекономрозвитку.
Додаток на 1 арк.

Начальник управління
Андрейко Алла Олександрівна
(06272) 2- 12-86

„

Є.В. Слаба

ПАМ’ЯТКА

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ КОСТЯНТИНІВСЬКОГО РАЙОНУ!
Пунктом 9 постанови КМУ № 107 від 07.02.2018 «Про затвердження
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
підтримки галузі тваринництва» визначено механізм надання спеціальної
бюджетної дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який
народився в господарствах фізичних осіб.
Дотація за молодняк великої рогатої худоби надається на
безповоротній основі фізичним особам за утримання ідентифікованого та
зареєстрованого в установленому порядку молодняка до тринадцятимісячного
віку, який народився у господарствах фізичних осіб у поточному році.
Дотація за молодняк надається за кожні чотири місяці його утримання
наростаючим підсумком з урахуванням віку молодняка у розмірі:
за період утримання молодняка віком від 1 до 5 місяців - 300 гривень за
голову;
за період утримання молодняка віком від 5 до 9 місяців - 700 гривень за
голову;
за період утримання молодняка віком від 9 до 13 місяців - 1500 гривень за
голову.
Загальний обсяг дотації за молодняк не може перевищувати 2500 гривень із
розрахунку на одну голову молодняка.
Для отримання дотації за молодняк фізичні особи подають за
місцезнаходженням господарства до відповідної сільської ради або
Іллінівської об’єднаної територіальної громади копії таких документів:
- паспортів великої рогатої худоби, виданих у встановленому порядку, а у
разі утримання 10 і більше голів молодняка - виданий у встановленому порядку
витяг з Єдиного державного реєстру тварин;
- паспорт громадянина України;
- довідки або договору про відкриття рахунка в банку;
- документ, 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 відповідному органу доходів і зборів і мають
відмітку в паспорті).
Зазначені документи приймаються протягом бюджетного року до 1 травня,
до 1 вересня і до 1 грудня поточного року в порядку черговості їх надходження,
про що робиться запис у журналі обліку фізичних осіб - власників тварин.
Підставою для внесення до журналу обліку фізичних осіб - власників
тварин є підтвердження наявності у господарстві заявленого фізичною особою
поголів’я молодняка ВРХ.
Роз’яснення щодо отримання спеціальної бюджетної дотації за вирощування
молодняка ВРХ, який народився в господарствах фізичних осіб можливо
отримати в Управлінні агропромислового розвитку райдержадміністрації
за адресою м. Костянтинівка, проспект Ломоносова, 156, телефон (06272)
2-30-37, 095-891-37-54.

