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Ініціатор розроблення програми

департамент агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації
Дата, номер і назва розпорядчого постанова Кабінету Міністрів України від
документа органу виконавчої влади 6 серпня 2014 р. № 385 „Про затвердження
про розроблення програми
Державної
стратегії
регіонального
розвитку на період до 2020 року”,
доручення голови обласної державної
адміністрації від 03 грудня 2015 року
№ 143 „Про розроблення проекту
комплексної програми розвитку агропромислового
комплексу
Тернопільської
області на 2016-2020 роки”
Розробник програми
департамент агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації
Співрозробники програми
Тернопільська
регіональна
державна
лабораторія ветеринарної медицини
Відповідальний
програми
Учасники програми

виконавець департамент агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації
суб’єкти господарювання Тернопільської
області, обласна рада, обласна державна
адміністрація, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації
Термін реалізації програми
2016-2020 роки
етапи виконання програми (для І - 2016-2017 роки
довгострокових програм)
ІІ - 2018-2020 роки
Перелік місцевих бюджетів, які обласний бюджет
беруть
участь
у
виконанні
програми
(для
комплексних
програм)
Загальний
обсяг
фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
програми, всього, у тому числі:
237484,0 тис. гривень
коштів обласного бюджету
41409,0 тис. гривень
коштів інших джерел
196075,0 тис. гривень
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2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
Комплексна
програма
розвитку
агропромислового
комплексу
Тернопільської області на 2012-2015 роки передбачала фінансування з
обласного бюджету в сумі 1748,09 тис. гривень. Фактично виділено –
1397,09 тис. гривень, що становить 79,9 відсотка від запланованої суми.
Слід зазначити, що недофінансування попередньої програми не
дозволило в повному обсязі виконати її заходи.
Комплексна
програма
розвитку
агропромислового
комплексу
Тернопільської області на 2016–2020 роки (далі – Програма) спрямована на
всебічну підтримку агропромислових формувань з метою підвищення
ефективності сільськогосподарського виробництва, подолання кризових явищ в
окремих напрямках агропромислового комплексу області та забезпечення
стабільності розвитку. Враховуючи, що сільськогосподарська галузь є
пріоритетною, оскільки в аграрному секторі економіки виробляється понад
60 відсотків валової продукції області, вона потребує фінансової підтримки.
Через відсутність фінансування ряду програм із Державного бюджету України
не вдалось належним чином здійснити підтримку сільськогосподарських
виробників області, тому необхідне фінансування аграрного сектору за
рахунок коштів обласного бюджету.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня
2014 р. № 385 “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку
на період до 2020 року” розвиток високопродуктивного агропромислового
комплексу віднесено до пріоритетних напрямів розвитку Тернопільщини на
період до 2020 року.
Тваринництво - одна з найважливіших галузей сільського господарства, в
якій з року в рік скорочується поголів'я сільськогосподарських тварин.
У порівнянні з 1990 роком у всіх категоріях господарств виробництво молока
зменшилось на 322,4 тис. тонн або у 1,6 раза. Тому сьогодні - це основна
проблема, вирішення якої потребує фінансової підтримки.
Молочне скотарство як основна галузь з виробництва молока і м’яса
відіграє провідну роль у забезпеченні потреб населення висококалорійними та
дієтичними продуктами харчування.
Основою
ведення
тваринницької
галузі
є
відтворення
високопродуктивного поголів'я. Парування корів і телиць доморощеними
бичками призводить до зникнення високопродуктивних тварин. Виділення
коштів на часткове здешевлення штучного осіменіння сільськогосподарських
тварин дасть можливість щороку додатково одержувати приплід молодняка
високої племінної якості із високим селекційним індексом, що в свою чергу
призведе до збільшення виробництва тваринницької продукції.
Застарілий машинно-тракторний парк також вимагає додаткового
фінансування.
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Модернізація машинно-тракторного парку сільськогосподарських
підприємств потребує проведення щорічної підготовки та підвищення
кваліфікації трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва.
Високі ставки по кредитах не дозволяють залучити фінансові ресурси в
розвиток агропромислового комплексу. Для збільшення виробництва
сільськогосподарської продукції та продуктів харчування необхідні
довгострокові та дешеві кредити.
Харчова і переробна промисловість агропромислового комплексу
Тернопільщини є однією з визначальних галузей її економіки, яка здійснює
переробку основної частини сільськогосподарської сировини, вирощеної в
області, забезпечує виробництво конкурентоспроможної продукції та потреби
населення області в продуктах харчування.
Обсяг виробництва валової продукції у 2010 році становив
5825,6 млн гривень, у 2011 році – 7295 млн гривень, у 2012 році –
7949,3 млн гривень, у 2013 році – 8051,4 млн гривень та у 2014 році –
9169,4 млн гривень. За 2015 рік очікується виробництво валової продукції на
суму 8101 млн гривень, у тому числі по сільськогосподарських підприємствах –
4157,5 млн гривень та населенню – 3943,5 млн гривень.
З метою вирішення окремих проблем переробної та харчової галузі,
забезпечення прискореного розвитку її окремих підгалузей, збільшення
виробництва валової продукції, зміцнення експортного потенціалу та
інтегрування у світовий споживчий ринок, потрібна певна фінансова підтримка.
Необхідно зазначити, що у попередніх комплексних програмах розвитку
агропромислового комплексу області фінансування переробної галузі із
бюджетних джерел не передбачалось.
Протягом декількох останніх років у переробній та харчовій галузі
області виникло ряд проблем, вирішення яких потребує сприяння і допомоги
місцевих органів влади, а саме:
- реформування потужних і успішних підприємств області у філії та
несамостійні виробничі підрозділи структур загальнодержавного і
міжрегіонального рівня, внаслідок чого область втрачає вплив на результати
їх діяльності, не може гарантувати продовольчу безпеку на місцевому рівні, що
є особливо актуальним з очікуваною децентралізацію державного управління;
- невідповідність значної частини функціонуючих в області переробних
підприємств вимогам міжнародних стандартів щодо рівня виробництва, якості
перероблюваної сировини та готової продукції, що пропонується на зовнішні
ринки;
- недостатнє використання наявних ресурсів сільськогосподарської
сировини, відходів та побічних продуктів харчових виробництв для
виробництва
відновлювальних
енергетичних
ресурсів,
забезпечення
енергонезалежності держави і області.
3. Визначення мети програми
Метою програми є:
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- розвиток агропромислового комплексу області на основі застосування
нових економічних підходів та фінансової підтримки;
- забезпечення оновлення машинно-тракторного парку новою високопродуктивною технікою і обладнанням вітчизняного та зарубіжного
виробництва, в тому числі і через систему фінансового лізингу;
- поліпшення племінних та порідних якостей поголів’я ВРХ у всіх
категоріях господарств області;
- розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів області;
- розвиток мережі сезонних пунктів заготівлі цукрових буряків для
обслуговування
господарств
населення,
молокозаготівельних
і
м’ясозаготівельних кооперативів, контор по заготівлі і первинній переробці
плодів, овочів і дикоростучих культур, оснащення їх сучасними засобами
експрес-аналізу якісних показників, транспортом, холодильним та іншим
устаткуванням і інвентарем;
- підготовка та підвищення кваліфікації трактористів - машиністів
сільськогосподарського виробництва;
- модернізація діючих переробних і харчових підприємств, які володіють
певним експортним потенціалом, впровадження ними новітніх міжнародних
стандартів виробництва і якості готової продукції;
- організація на базі діючих та створення нових переробних структур з
виробництва відновлювальних біологічних видів енергоресурсів (біоетанолу,
біодизеля, біогазу, твердопаливних брикетів).
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми,
обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми
Основні шляхи досягнення розвитку усіх галузей сільського
господарства - це створення умов для підвищення рівня роботи
агропромислового комплексу області на основі нових економічних підходів та
фінансової підтримки, підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів
сільськогосподарського виробництва, сукупність дій та заходів, спрямованих на
задоволення потреб сільськогосподарських товаровиробників і сільського
населення у підвищенні рівня знань та удосконаленні практичних навичок
прибуткового господарювання, поліпшенні добробуту та розвитку соціальної
сфери села.
Передбачається
сформувати
систему
обслуговування
галузей
тваринництва та переробки на селі, що дасть можливість нарощувати поголів'я
сільськогосподарських тварин, підвищувати їх продуктивність, переробляти
сільськогосподарську
продукцію,
сформувати
конкурентоспроможний
аграрний сектор.
Основні шляхи розвитку переробної і харчової галузі області – це
створення умов для забезпечення її роботи на основі сучасних економічних
підходів, достатньої фінансової підтримки, комплекс дій і заходів, спрямованих
на забезпечення ефективної і повноцінної діяльності існуючих та створених
нових сучасних переробних підприємств, повної і повноцінної переробки
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сировини, вирощеної сільськогосподарськими підприємствами і населенням
Тернопільщини, забезпечення зайнятості і поліпшення добробуту населення,
впровадження прибуткового господарювання шляхом розвитку сировинної
бази і переробних потужностей, задоволення споживчих потреб жителів
області, держави, близького і далекого зарубіжжя.
Передбачається ефективно і повно використовувати вирощену аграрну
продукцію і сировину, збільшити обсяги виробництва харчових продуктів для
внутрішнього ринку, забезпечити конкурентоздатність на зовнішніх ринках.
З цією метою надаватиметься допомога агроформуванням всіх форм
власності у придбанні техніки, знарядь обробітку грунту, племінної худоби,
фінансова підтримка переробним і харчовим підприємствам області для
розвитку заготівельної мережі, створення нових переробних потужностей,
досягнення експортоспроможності їх виробництв, освоєння випуску
відновлювальних енергоресурсів.
На цій основі буде активізовуватись ініціатива і зацікавленість бізнесових
структур і жителів області у вирощуванні сільськогосподарської сировини, її
переробці та реалізації на внутрішніх і зовнішніх ринках, покращиться
соціальний захист населення, буде створено нові робочі місця та задіяно
частину працездатного населення.
Комплексна
програма
розвитку
агропромислового
комплексу
Тернопільської області на 2016-2020 роки реалізовуватиметься упродовж п’яти
років у два етапи: І - 2016-2017 роки; ІІ – 2018-2020 роки.
Першочерговим на I етапі є виконання організаційних заходів програми
та заходів із закупівлі племінних бугаїв-плідників для отримання
спермопродукції.
Реалізацію програми планується здійснити за рахунок коштів обласного
бюджету та коштів інших джерел у розмірі 237484 тис. гривень, із яких:
41409 тис. гривень кошти обласного бюджету та 196075 тис. гривень кошти
інших джерел.
Ресурсне забезпечення програми
(тис.гривень)
Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання програми
2016
рік
Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:
обласний бюджет
районні бюджети, міста Бережан,
Кременця, Тернополя, Чорткова
бюджети селищ, міст
кошти інших джерел

Етапи виконання програми
І
ІІ
2017
2018
2019
рік
рік
рік

2020
рік

Усього витрат
на виконання
програми

43950,0

48070,0

47538,0

49058,0

48868,0

237484,0

8100,0
-

8520,0
-

8063,0
-

8458,0
-

8268,0
-

41409,0
-

35850,0

39550,0

39475,0

40600,0

40600,0

196075,0

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники
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Програма дасть можливість розв’язати одну з найважливіших і
найголовніших проблем – розвиток агропромислового комплексу області.
Основними завданнями програми є:
- сприяння реалізації державної політики в агропромисловому комплексі;
- збільшення поголів’я ВРХ та виробництва продукції тваринного
походження;
- розвиток сільськогосподарської кооперації;
підготовка
та
підвищення
кваліфікації
спеціалістів
сільськогосподарського виробництва;
- фінансове забезпечення агропромислового комплексу;
- збільшення обсягів переробки місцевої
сільськогосподарської
сировини;
- збільшення обсягів виробництва харчових продуктів;
- впровадження нових видів і технологій переробки сировини та
виробництва продуктів;
- досягнення експортних кондицій харчової продукції, що виробляється в
області;
- виробництво відновлювальних біологічних видів енергоресурсів.
Виконання Програми здійснюватиметься за такими напрямками:
- підтримка галузі тваринництва;
- оновлення машинно-тракторного парку;
- розвиток сільськогосподарської кооперації;
- підтримка харчової і переробної галузі області;
- здешевлення кредитів.
Збільшення кількості штучно осіміненого поголів’я ВРХ на 7 відсотків
щороку, дозволить додатково отримувати 12 тис. телят високої племінної
якості, зокрема: у 2016 році - 12000 голів ВРХ; 2017 - 13000 голів ВРХ; 2018 13500 голів ВРХ; 2019 - 14000 голів ВРХ, 2020 – 14500 голів ВРХ, що в свою
чергу збільшить виробництво валової продукції тваринництва майже на
20 млн гривень кожного року.
Відшкодування витрат за закуплені установки індивідуального доїння
збільшить виробництво молока особистими селянськими господарствами,
підвищить продуктивність худоби, дасть можливість виробляти більш якісну
молочну сировину.
Підготовка та підвищення кваліфікації трактористів-машиністів
сільськогосподарського виробництва, оновлення парку машин (у 2016 році 160 од.; 2017 - 160 од.; 2018 - 160 од.; 2019 - 160 од., 2020 – 160 од.) дасть
можливість підвищити професійність кадрів, зменшити собівартість продукції
та зекономити значну кількість паливно-мастильних матеріалів.
Фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
у сільській місцевості дасть можливість додатково створити робочі місця та
забезпечити переробну галузь сировиною.
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Розширення мережі заготівельних пунктів забезпечить зростання обсягів
заготівлі сировини, доступність переробних підприємств до якісних місцевих
ресурсів, а виробників – до ринку збуту вирощеної продукції, в тому числі:
- цукрових буряків (від населення) - до 650 тис. тонн у сезон;
- молока - до 150 тис. тонн на рік;
- м’яса - до 5 тис. тонн на рік;
- овочів, плодів, дикоростучих - до 20 тис. тонн на рік.
Сучасні засоби експрес-контролю якості сировини (молокотестери,
тестери якості буряків та інше) позбавлять взаємних претензій і нарікань
суб’єктів ринку, стимулюватимуть виробників до підвищення якості і вартості
виробленої продукції.
Переробка фуражного зерна на комбікорми в кількості до 200 тис. тонн
на рік забезпечить ресурсами тваринницьку галузь.
Модернізація підприємств, впровадження у виробництво міжнародних
стандартів ISO, системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР
дозволить забезпечити та наростити експорт кінцевих продуктів переробки готових харчових продуктів на суму до 1,5 – 1,8 млрд гривень у рік, зменшуючи
при цьому вивезення з області сільськогосподарської сировини.
Переведення потужностей з переробки до 250 тис. тонн
сільськогосподарської сировини і відходів харчового виробництва на
відновлювальні джерела енергоресурсів дозволить зменшити енергозалежність
держави, покращити екологічну ситуацію, мінімізувати вплив аграрних і
переробних підприємств на навколишнє природне середовище.
Часткове відшкодування відсоткової ставки за користування кредитами
комерційних банків дозволить залучити в обласний бюджет понад
60 млн гривень.
Виконання заходів Програми дозволить збільшити виробництво валової
сільськогосподарської продукції у 2020 році на 1,5 відсотка.
Результативний показник ефективності заходів програми складає
158322,7 тис. гривень на 1% збільшення виробництва валової
сільськогосподарської продукції.
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6. Напрями діяльності та заходи програми

№
з/п

1
1.

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
програми

2

3

Підтримка
галузі
тваринництва

Строк
виконання
заходу

Джерела
фінансування

Виконавці

4

5

6

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),
тис. гривень, у тому числі:
І етап
2016
рік
7

2017
рік
8

2018
рік
9

ІІ етап
2019
рік
10
448,0

Очікуваний
результат

2020
рік
11
448,0

1. Здешевлення вартості
спермопродукції

20162020
роки

департамент
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації,
племпідприємства

обласний
бюджет

420,0

420,0

448,0

2. Закупівля рідкого
азоту для зберігання
спермопродукції

20162020
роки

департамент
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації,
племпідприємства

обласний
бюджет

220,0

220,0

240,0

240,0

240,0

3. Закупівля племінних
бугаївплідників
для
отримання
спермопродукції

20162020
роки

департамент
агропромислового
розвитку облдержадміністрації, племпідприємства

обласний
бюджет

200,0

-

-

200,0

-

12
збільшення
кількості
штучно
осімененого поголів’я ВРХ на
7 відсотків щороку дозволить
покращити племінні якості тварин
і щороку додатково отримувати
12 тис. телят, зокрема:
у 2016 році - 12000 гол. ВРХ;
у 2017 році - 13000 гол. ВРХ;
у 2018 році - 13500 гол. ВРХ;
у 2019 році - 14000 гол. ВРХ;
у 2020 році - 14500 гол. ВРХ,
що в свою чергу збільшить
виробництво валової продукції
тваринництва майже на 20 млн грн
щороку

2.

3.

Оновлення
машиннотракторного
парку

Розвиток
сільськогосподарської
кооперації

4. Закупівля
лабораторного
обладнання для
підприємств, що
надають послуги з
штучного осіменіння ВРХ

20162020
роки

департамент
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації,
племпідприємства

обласний
бюджет

5. Закупівля
доїльних апаратів
вітчизняного
виробництва для
індивідуальних
селянських
господарств, в яких
утримується не
менше трьох голів
корів

20162020
роки

департамент
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації

обласний
бюджет

часткова компенсація вартості придбаної
сільськогосподарської техніки
та
обладнання
вітчизняного виробництва, в тому числі
через
програму
фінансового лізингу

20162020
роки

департамент
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації,
сільськогосподарські
підприємства

обласний
бюджет

підтримка сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів

20162020
роки

департамент
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації

9
-

240,0

250,0

дозволить
визначати
вміст
радіонуклідів
у
продукції
сільськогосподарського
виробництва, що в свою чергу
прискорить
реалізацію
сільськогосподарської продукції

300,0

закупівля
доїльних
апаратів
вітчизняного виробництва для
індивідуальних
селянських
господарств дасть змогу збільшити
виробництво молока, підвищити
продуктивність
худоби
та
забезпечити виробництво більш
якісною молочною сировиною
у 2016 році – 60 апаратів;
у 2017 році - 60 апаратів;
у 2018 році - 60 апаратів;
у 2019 році - 60 апаратів;
у 2020 році - 60 апаратів
оновлення парку машин:
у 2016 році - 160 одиниць;
у 2017 році - 160 одиниць;
у 2018 році - 160 одиниць;
у 2019 році - 160 одиниць;
у 2020 році – 160 одиниць,
що дасть можливість зменшити
собівартість
продукції
та
зекономити
значну
кількість
паливно-мастильних матеріалів
підтримка сільськогоподарських
обслуговуючих кооперативів в
сільських
місцевостях
дасть
можливість додатково забезпечити
переробну галузь сировиною та
створити до 15 постійних та до
250 сезонних робочих місць
щороку

220,0

220,0

300,0

300,0

300,0

960,0

960,0

960,0

960,0

960,0

кошти
інших
джерел

21000,0

21100,0

21200,0

21000,0

21000,0

обласний
бюджет

600,0

600,0

650,0

650,0

650,0

300,0

4.

Підтримка
переробної та
харчової галузі
агропромислового комплексу

1.
Розвиток
і
технічне оснащення мережі пунктів
заготівлі сільськогосподарської сировини

20162020
роки

2. Технічне переоснащення та сертифікація
потужностей переробних
підприємств відповідно до міжнародних стандартів і
нормативів

20162020
роки

3.Організація
переробки біологічних видів сировини
на рідкі, тверді і
газоподібні відновлювальні джерела
енергії

20162020
роки
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550,0

750,0

525,0

600,0

600,0

кошти
інших
джерел

1350,0

3150,0

2975,0

3400,0

3400,0

обласний
бюджет

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

кошти
інших
джерел

4500,0

4500,0

4500,0

4500,0

4500,0

обласний
бюджет

1000,0

1200,0

850,0

950,0

950,0

кошти
інших
джерел

9000,0

10800,0

10800,0

11700,0

11700,0

департамент
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації,
власники і
керівники
переробних
підприємств

обласний
бюджет

департамент
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації,
власники і
керівники
сільськогоподарських та
переробних
підприємств
департамент
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації,
власники і
керівники
сільськогосподарських та
переробних
підприємств

ріст обсягів заготівлі сировини,
доступність
переробних
підприємств
до
якісних
місцевих ресурсів, а виробників
– до ринку збуту вирощеної
продукції, в тому числі:
цукрових буряків (від населення) - до 650 тис. тонн у сезон;
молока - до 150 тис. тонн на
рік;
м’яса - до 5 тис. тонн на рік;
овочів, плодів, дикоростучих до 20 тис. тонн на рік
нарощення експорту кінцевих
продуктів переробки - готових
харчових продуктів на суму до
1,5 – 1,8 млрд гривень у рік,
зменшення вивезення з області первинної сільськогосподарської сировини

переведення потужностей переробки до 250 тис. тонн сільськогосподарської сировини і
відходів харчового
виробництва
на
відновлювальні
джерела енергоресурсів, зменшення енергозалежності держави, покращення екологічної
ситуації, мінімізація впливу
аграрних
і
переробних
підприємств на навколишнє
природне середовище

11
3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

часткове
відшкодування
відсоткової ставки для суб'єктів
господарювання агропромислового комплексу, які мають
чистого доходу в рік не більше
10
млн
гривень,
за
користування
кредитами
комерційних банків дозволить
залучити в обласний бюджет
понад 60 млн гривень

350,0

350,0

370,0

370,0

370,0

підготовка,
підвищення
кваліфікації робітничих кадрів для
села.
Щороку
професійна
підготовка 150 осіб та підвищення
кваліфікації 100 осіб

Обласний бюджет

8100,0

8520,0

8063,0

8458,0

8268,0

Інші джерела

35850,0

39550,0

39475,0

40600,0

40600,0

Всього

43950,0

48070,0

47538,0

49058,0

48868,0

5.

Здешевлення
кредитів шляхом
вішкодування
процентної ставки
за
користування
кредитами комерційних банків

часткове відшкодування
процентної
ставки за користування
кредитами
комерційних банків

20162020
роки

департамент
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації,
сільськогосподарські
підприємства

обласний
бюджет

6.

Підготовка,
підвищення
кваліфікації
робітничих
кадрів для села

підготовка трактористів-машиністів
сільськогосподарського виробництва
категорії А1

20162020
роки

департамент
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації

обласний
бюджет

* Примітка: розрахунок потреби та порядок використання коштів для реалізації заходів програми у 2016-2020 роках згідно з додатками.
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7. Координація та контроль за ходом виконання програми
Координація виконання заходів комплексної програми розвитку
агропромислового комплексу Тернопільської області на 2016 - 2020 роки та
контроль за використанням коштів, виділених з обласного бюджету на її
фінансування, покладається на департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації, яке на основі звітів, наданих виконавцями програми,
щороку звітує про стан її виконання перед обласною державною
адміністрацією.
Фінансування програми здійснюватиметься в межах коштів, виділених на
фінансовий рік. Розподіл коштів відповідно до заходів програми здійснюється
департаментом
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації
за
погодженням із профільною комісією обласної ради.

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

І.Б.КРИСАК

Додаток 1
до Програми
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(розділ 6)
І. Підтримка галузі тваринництва
1. Здешевлення вартості спермопродукції
Штучним
осіменінням
в
області
займаються
ПРАТ
„Тернопільплемсервіс” і ПРАТ „Чортківське племпідприємство”.
Для здешевлення вартості спермопродукції, яка реалізується
підприємствами, що займаються штучним осіменінням ВРХ, потреба
сільськогосподарських товаровиробників усіх категорій господарств в коштах
становить 50 відсотків вартості закупленої сперми:
Велика рогата худоба:
у 2016 році - 28 тис. голів х 30 грн = 840 тис. грн х 50% = 420 тис. гривень,
у 2017 році - 28 тис. голів х 30 грн = 840 тис. грн х 50% = 420 тис. гривень,
у 2018 році - 28 тис. голів х 32 грн = 896 тис. грн х 50% = 448 тис. гривень,
у 2019 році - 28 тис. голів х 32 грн = 896 тис. грн х 50% = 448 тис. гривень,
у 2020 році - 28 тис. голів х 32 грн = 896 тис. грн х 50% = 448 тис. гривень.

2. Закупівля рідкого азоту для зберігання спермопродукції
Для технологічного зберігання спермопродукції у спермобанках
підприємств, що займаються штучним осіменінням та на пунктах штучного
осіменіння великої рогатої худоби відшкодовується 100 відсотків вартості
рідкого азоту:
у 2016 році - 100 тонн х 2200 грн = 220 тис. гривень,
у 2017 році - 100 тонн х 2200 грн = 220 тис. гривень,
у 2018 році - 100 тонн х 2400 грн = 240 тис. гривень,
у 2019 році - 100 тонн х 2400 грн = 240 тис. гривень,
у 2020 році - 100 тонн х 2400 грн = 240 тис. гривень.
3. Закупівля племінних бугаїв-плідників для отримання спермопродукції
Для отримання здорового та продуктивного приплоду підприємствам, що
займаються штучним осіменінням ВРХ необхідно закупити племінних бугаївплідників з високим селекційним індексом від яких буде отримана
спермопродукція, яка в подальшому буде реалізована на пунктах штучного
осіменіння
у 2016 році – на 200 тис. гривень,
у 2017 році - 0 тис. гривень,
у 2018 році – 0 тис. гривень,
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у 2019 році – на 200 тис. гривень,
у 2020 році - 0 тис. гривень.
4. Закупівля лабораторного обладнання для підприємств, що займаються
штучним осіменінням ВРХ
у 2016 році – 0 тис. гривень,
у 2017 році - на 220 тис. гривень,
у 2018 році – на 220 тис. гривень,
у 2019 році – на 240 тис. гривень,
у 2020 році – на 250 тис. гривень.
5. Закупівля доїльних апаратів вітчизняного виробництва для
індивідуальних селянських господарств, в яких утримується не менше трьох
голів корів.
Для отримання молока кращої якості та підвищення доходу селян
індивідуальним селянським господарствам, в яких утримується три і більше
голів корів відшкодовується вартість закупленого доїльного апарату
вітчизняного виробництва повною вартістю, але не більше 5000 гривень за
апарат, відповідно в рік буде відшкодовано вартість не менше 60 штук.
Відшкодування вартості доїльного апарату проводиться один раз на п’ять років:
у 2016 році - 300 тис. гривень,
у 2017 році - 300 тис. гривень,
у 2018 році - 300 тис. гривень,
у 2019 році - 300 тис. гривень,
у 2020 році - 300 тис. гривень.
ІV. Підтримка переробної та харчової галузі агропромислового
комплексу
Основними
напрямками розвитку та інтенсифікації переробної та
харчової галузі, що дадуть можливість забезпечити збільшення обсягів
переробки місцевої сільськогосподарської сировини та виробництва харчової
продукції для внутрішнього і зовнішнього ринків є розвиток мережі оснащених
заготівельних пунктів; створення вертикально-інтегрованих виробничих
структур з комплексної переробки сировини, виробництва та реалізації
готової
харчової
продукції; відновлення діяльності плодоконсервних
виробництв; переоснащення та сертифікація переробних підприємств
відповідно до міжнародних стандартів, організація переробки біологічних видів
сировини на відновлювальні енергетичні ресурси.
Для здійснення зазначених заходів загальна потреба коштів з обласного
бюджету складає:
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на 2016 рік - 2050 тис. гривень,
на 2017 рік - 2450 тис. гривень,
на 2018 рік - 1875 тис. гривень,
на 2019 рік - 2050 тис. гривень,
на 2020 рік - 2050 тис. гривень.
VІ. Підготовка, підвищення кваліфікації робітничих кадрів для села
Для
забезпечення
агропромислового
комплексу
області
висококваліфікованими робітничими кадрами з метою ефективного
використання та обслуговування сучасної сільськогосподарської техніки
необхідно проводити підготовку та підвищення кваліфікації робітничих кадрів,
а саме трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва категорії
А1.
Для здійснення зазначених заходів загальна потреба коштів з обласного
бюджету складає:
на 2016 рік - 350 тис. гривень,
на 2017 рік - 350 тис. гривень,
на 2018 рік - 370 тис. гривень,
на 2019 рік - 370 тис. гривень,
на 2020 рік - 370 тис. гривень.
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Додаток 2
до Програми
(розділ 6)
ІІ. Оновлення машинно-тракторного парку
ПОРЯДОК
використання коштів обласного бюджету (в рамках комплексної програми
розвитку агропромислового комплексу Тернопільської області), що
спрямовуються на часткове відшкодування вартості придбання техніки і
обладнання для агропромислового комплексу в 2016 - 2020 роках
сільськогосподарськими товаровиробниками усіх форм власності та
господарювання
1. Головним розпорядником коштів, які виділяються з обласного бюджету
на часткову компенсацію вартості придбаної сільськогосподарської техніки є
департамент агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної
адміністрації (далі - Департамент).
2. Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та
обладнання надається у розмірі 30 відсотків вартості техніки без врахування
ПДВ та не більше 2-х одиниць, згідно з Переліком сільськогосподарської
техніки вітчизняного виробництва, яка використовується для ведення товарного
сільського господарства;
- сільськогосподарським підприємствам усіх форм власності, які мають
чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за
останній рік до 10 млн гривень;
- фізичним особам – підприємцям, виробничим та обслуговуючим
кооперативам.
Перелік сільськогосподарської техніки вітчизняного
виробництва, яка використовується для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва
Трактори до 150 кінських сил та обладнання, що застосовується у
виробництві сільськогосподарської продукції.
Сільськогосподарські машини для роботи в рослинництві, мінітехніка.
Зернозбиральні та кормозбиральні комбайни до 350 кінських сил та
спеціальні жатки до них.
Машини та обладнання для заготівлі сіна і сінажу.
Техніка і обладнання для механізації технологічних процесів у
тваринництві: стійлове обладнання (клітки і тому подібне), техніка і
обладнання для приготування кормів, годівлі, напування, гноєвидалення,
створення мікроклімату, доїння і первинної обробки молока.
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3. Часткова компенсація не виплачується підприємствам, установам і
організаціям:
в яких протягом останніх двох років контролюючими органами виявлено
факти незаконного отримання або нецільового використання бюджетних
коштів;
яких визнано банкрутом;
проти яких порушено справу про банкрутство;
які перебувають у стадії ліквідації;
які мають заборгованість більше ніж півроку із сплати податків і платежів
до державного, місцевих бюджетів та державних цільових фондів,
заборгованість із заробітної плати, понад два місяці;
сільськогосподарським підприємствам всіх форм власності, фермерським
господарствам, що отримали на одиницю техніки, на яку подається заявка,
фінансову підтримку за іншими програмами.
4. Для визначення сільськогосподарських товаровиробників, яким
надаватиметься часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки,
Департамент утворює комісію.
До складу комісії входять представники Департаменту, органів державної
статистики, фінансових органів, органів Держфінінспекції і Державної
фіскальної служби у Тернопільській області, громадських організацій.
Конкурсну комісію очолює директор Департаменту.
5. Для одержання часткової компенсації суб’єкти господарювання
подають до комісії документи згідно з Переліком документів, які необхідно
подати для одержання часткової компенсації вартості техніки за рахунок
коштів обласного бюджету (далі – Перелік). Реєстрація прийнятих документів
здійснюється секретарем комісії у порядку їх надходження при умові повної
комплектності документів згідно з Переліком.
Перелік документів, які необхідно подати для одержання часткової
компенсації вартості техніки за рахунок коштів обласного бюджету
1. Заявка (додається).
2. Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців.
3. Копії документів, що підтверджують придбання техніки: рахунок,
видаткова накладна, платіжне доручення.
4. Довідки, видані Державною фіскальною службою України у
Тернопільській області відповідного району та управлінням Пенсійного фонду
України у відповідному районі про відсутність більш, ніж піврічної
заборгованості із сплати податків і платежів до державного і місцевого
бюджетів та Пенсійного фонду України.
5. Довідка, видана відділом з питань банкрутства Головного
територіального управління юстиції у районі, із зазначенням, що суб’єкта
господарювання не визнано банкрутом, щодо нього не порушено справу про
банкрутство та не прийнято рішення про ліквідацію.
6. Довідка з підприємства про відсутність заборгованості із заробітної
плати і податку з доходів фізичних осіб.
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7. Фінансова звітність за останній рік або звітність за останній звітний
період (форма № 1 „Баланс”, форма № 2 „Звіт про фінансові результати”).
8.
Лист–погодження
управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації.
9. Письмове зобов’язання про цільове використання придбаної техніки.
Крім того подають:
фермерські господарства - довідку з регіонального відділення
Державного фонду підтримки фермерських господарств про те, що дана техніка
не відшкодовувалась фермерському господарству фондом;
фізичні особи – підприємці - реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серію та номер паспорта для фізичних осіб, які через
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і
мають відмітку у паспорті.
6. На підставі поданих документів комісія визначає суб’єктів
господарювання, яким буде надана часткова компенсація вартості придбаної
сільськогосподарської техніки.
Пріоритет на отримання компенсації, при всіх інших однакових умовах,
надається господарствам, що ведуть і розвивають тваринницьку галузь.
Комісія розглядає подані суб’єктами господарювання документи,
необхідні для одержання права на компенсацію, у порядку черговості їх
реєстрації. У разі надання права на компенсацію або відмови в надані права на
компенсацію, суб’єкту господарювання надсилається довідка щодо отримання
права на часткову компенсацію сільськогосподарської техніки та обладнання
(додається) у триденний термін після прийняття рішення комісією.
У випадку подання неналежно оформлених або не в повному обсязі
документів чи виявлення в них недостовірних даних, вони повертаються
суб’єкту господарювання без реєстрації для усунення недоліків, після чого вони
можуть подаватись на загальних підставах.
У разі непогодження суб’єкта господарювання з рішенням комісії він має
право оскаржити його згідно з чинним законодавством.
Заявка
на участь у конкурсі на надання часткової компенсації вартості придбаної
сільськогосподарської техніки з обласного бюджету.
Прошу допустити до участі в конкурсі на надання часткової компенсації
вартості придбаної сільськогосподарської техніки з обласного бюджету.
З вимогами Положення про проведення конкурсу ознайомлені та
зобов’язуємося їх виконувати.
Відомості про сільгосппідприємство
1. Назва
1) повна _________________________________________________________
2) скорочена _____________________________________________________
2. Місце знаходження
1) адреса_________________________________________________________
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2) телефон____________ факс __________
3. Класифікаційні ознаки
1) форма власності_________________________________________________
2) види діяльності _________________________________________________
3) ідентифікаційний код_____________________________________________
4.Банківські реквізити_______________________________________________
__________________________________________________________________
5. Державна реєстрація:
1) повна назва реєструючого органу__________________________________
__________________________________________________________________
2) реєстраційний номер та дата реєстрації_____________________________
__________________________________________________________________
6. Орган управління майном__________________________________________
7. Керівник________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

телефон __________________________________
8. Сільськогосподарська техніка, вартість якої компенсується з обласного
бюджету
1) завод__________________________________________________________
2) назва техніки, марка_____________________________________________
3) кількість, штук_________________________________________________
4) вартість, грн___________________________________________________
5) вартість, грн, без врахування ПДВ_________________________________
6) сума часткової компенсації, грн___________________________________
М.П.

Керівник_____________________________________
Бухгалтер_____________________________________

ДОВІДКА
щодо отримання права на часткову компенсацію, передбачену в обласному
бюджеті вартості придбаної у поточному році нової сільськогосподарської
техніки
Надана__________________________________________________________
(назва підприємства-суб’єкта господарювання)

____________________________________________________________________
(юридична адреса)

про те, що дане підприємство за рішенням комісії ________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(протокол, дата проведення, №)

____________________________________________________________________
(має право, не має права)
отримувати часткову компенсацію на придбану у поточному році
сільськогосподарську техніку в сумі __________________________________грн
(сума компенсації в національній валюті)
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за рахунок обласного бюджету на умовах Порядку використання коштів
обласного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості
придбаної сільськогосподарської техніки в 2016 -2020 роках.
Розрахунковий розмір компенсації на _____ бюджетний рік
____________________________________________________________________
(сума компенсації цифрами та прописом в гривнях)

Причини відмови в наданні права на отримання компенсації
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Голова комісії ______________ __________
(підпис)
(ПІБ)
Секретар комісії _______________
_____________
(підпис)

(ПІБ)

М.П.
Реєстраційний № довідки______________
“____” ___________________ ______ р.
7. Департамент на підставі поданих документів формує Реєстр суб’єктів
господарювання, які отримують часткову компенсацію вартості придбаної
техніки в 2016 - 2020 роках.
Реєстр суб’єктів господарювання, які отримують часткову компенсацію
вартості придбаної техніки в 2016 - 2020 роках
Найменування
підприємства –
одержувача
коштів

Назва та
марка
техніки

Кількість
одиниць

1

2

3

Всього вартість
одиниці техніки,
згідно з
в тому
переліком,
числі
грн
без
ПДВ,
грн
4
5

Голова комісії для здійснення
часткової компенсації вартості техніки
за рахунок коштів обласного бюджету

Фактично
сплачено
одержувачем,
грн

Часткова
компенсація
вартості, грн

6

7

____________ _____________
(підпис)

Начальник відділу організації
виробництва, маркетингу продукції
рослинництва та механізації департаменту
агропромислового розвитку
облдержадміністрації

(ПІБ)

____________ ____________
(підпис)

(ПІБ)
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8. На підставі Реєстру суб’єктів господарювання, які отримують часткову
компенсацію вартості придбаної техніки, Департамент перераховує
компенсацію на поточні рахунки одержувачів коштів.
9. Підприємство зобов’язане використовувати придбану техніку та
обладнання за цільовим призначенням і протягом 5 (п’яти) років забороняється
проводити відчуження даного майна.
10. Департамент після початку фінансування щомісяця подає
департаменту фінансів облдержадміністрації Звіт про використання коштів
обласного бюджету на часткову компенсацію вартості придбаної
сільськогосподарської техніки в 2016 році за формою, визначеною у Звіті.
Звіт про використання коштів обласного бюджету на часткову
компенсацію вартості придбаної сільськогосподарської техніки
станом на ____ ___________20 р.
Найменування
підприємства –
одержувача
коштів

Назва та
марка
техніки

Кількість
одиниць

1

2

3

Директор департаменту

Всього вартість
одиниці техніки
згідно з
в тому
переліком,
числі
грн
без
ПДВ,
грн
4

5

Заявлена
сума
компенсації,
грн

Часткова
компенсація
вартості, грн

6

7

___________________
(підпис, ПІБ)

11. Контроль за використанням коштів обласного бюджету, передбачених
на часткову компенсацію вартості придбаної сільськогосподарської техніки,
здійснюється згідно з чинним законодавством.
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Додаток 3
до Програми
(розділ 6)
ІІІ. Розвиток сільськогосподарської кооперації
ПОРЯДОК
використання коштів обласного бюджету (в рамках комплексної програми
розвитку агропромислового комплексу Тернопільської області),
передбачених на розвиток сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів на період 2016-2020 роки
1. Загальні положення
1. Цей порядок визначає механізм використання коштів обласного
бюджету відповідно за напрямком „Розвиток сільськогосподарської кооперації”
на 2016-2020 роки.
2. Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації є
головним розпорядником коштів обласного бюджету, що виділяються на
виконання програми (далі - головний розпорядник).
3. Бюджетні кошти спрямовуються на конкурсних засадах на фінансову
підтримку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, членами яких є
виключно особисті селянські, фермерські господарства та фізичні особи,
сільськогосподарські товаровиробники для придбання сільськогосподарської
техніки, обладнання та устаткування вітчизняного виробництва (далі - техніка).
2. Умови надання та використання коштів
1. Фінансова підтримка надається кооперативам в розмірі 100 відсотків
вартості техніки без урахування сум податку на додану вартість та укладання з
Департаментом відповідного договору.
У разі коли кооператив надає у користування третім особам або відчужує
придбану техніку до закінчення п’ятирічного строку її експлуатації
(в тому числі у зв’язку з ліквідацією кооперативу), сума спрямованих на його
фінансову підтримку бюджетних коштів підлягає поверненню до обласного
бюджету.
2. Бюджетні кошти не виділяються:
- кооперативам, які мають заборгованість з виплати заробітної плати, а
також заборгованість перед державним та місцевими бюджетами (податкові
платежі, позички тощо) і Пенсійним фондом України, а також тим, у яких
виявлено факти нецільового використання бюджетних коштів;
- кооперативам, які визнані банкрутами, щодо яких порушено справу про
банкрутство та які перебувають у стадії ліквідації.
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3. Закупівля техніки за рахунок бюджетних коштів здійснюється в
установленому законом порядку.
4. Конкурсний відбір кооперативів, які мають право на фінансову
підтримку, здійснюється утвореною регіональною комісією для проведення
конкурсних відборів кооперативів за рахунок коштів обласного бюджету
(далі - регіональна комісія) з оформленням окремих протоколів щодо
використання коштів з обласного бюджету. Регіональну комісію очолює
директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації.
До складу регіональної комісії входять представники департаменту
агропромислового розвитку облдержадміністрації, територіальних органів
Державної фіскальної служби, Державної фінансової інспекції та фінансових
органів, регіонального відділення Українського державного фонду підтримки
фермерських господарств, Всеукраїнської громадської організації „Союз
учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України” (за
згодою). При голосуванні і рівності голосів голос голови комісії є вирішальним.
5. Основними критеріями визначення переможців конкурсного відбору
кооперативів є:
- наявність матеріально-технічної бази (будівлі, споруди, техніки);
- кількість та вартість послуг, які надає кооператив своїм членам;
- відповідність заявленої до придбання техніки обсягу та переліку послуг,
які надає чи планує надавати кооператив відповідно до бізнес-плану.
За рівних умов перевага надається багатофункціональним кооперативам з
більшою кількістю членів.
6. Для участі в конкурсному відборі кооперативи подають регіональним
комісіям такі документи:
- заявку на участь у конкурсі;
- копію статуту, завірену нотаріально;
- баланс і звіт про фінансові результати за останній звітний період за
встановленою формою, крім новостворених;
- довідку від державного реєстратора про те, що стосовно кооперативу не
порушено справу про банкрутство, не прийнято рішення про ліквідацію;
- довідки видані відповідним органом Державної фіскальної служби про
відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та
платежами до Пенсійного фонду України;
- довідку про відсутність (наявність) заборгованості перед місцевим
бюджетом із сплати податку на доходи фізичних осіб за підписом керівника,
скріпленим печаткою кооперативу;
- проект розвитку (бізнес-план) з визначенням пріоритетного напряму
діяльності та кошторис на придбання техніки.
7. Регіональна комісія:
- оприлюднює в засобах масової інформації строки та умови проведення
конкурсного відбору за рахунок коштів обласного бюджету;
- проводить перевірку документів кооперативу – учасника конкурсного
відбору;
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- визначає перелік кооперативів та розмір фінансової підтримки для
придбання ними техніки, згідно з поданими заявами;
- за результатами конкурсного відбору приймає рішення про визначення
кооперативів – переможців та сум коштів фінансової підтримки з обласного
бюджету, яке оформляється протоколом.
8. Кооперативи – переможці конкурсного відбору включаються в мережу
головного розпорядника коштів як одержувачі коштів обласного бюджету.
Одержувач коштів подає до органів Державної казначейської служби
України у Тернопільській області план використання бюджетних коштів по
КФК160903, затверджений згідно з чинним законодавством та погоджений
головним розпорядником коштів. План використання бюджетних коштів є
основним плановим документом, на підставі якого одержувачу
перераховуються бюджетні кошти, і він має право на їх використання.
Підставою для здійснення видатків державним органом казначейства є
укладені одержувачем коштів відповідні угоди з постачальниками техніки та
накладні на одержану техніку.
9. Кооперативи, яким надано фінансову підтримку зобов’язані
використовувати техніку виключно за цільовим призначенням, подавати
інформацію про виробничу діяльність кооперативу та забезпечити можливість
огляду відповідальними працівниками департаменту агропромислового
розвитку облдержадміністрації техніки, придбаної із залученням коштів
обласного бюджету.
Одержувач коштів протягом місяця від часу одержання техніки надає
головному розпорядникові копії договорів з постачальниками техніки та
накладні на одержання техніки. Підтверджувальні документи зберігаються
протягом п’яти років.
10. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про
використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим і ефективним
використанням здійснюється в установленому законодавством порядку.
11. Відповідальність за цільове та ефективне використання коштів
обласного бюджету несуть одержувачі коштів по даній програмі.
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Додаток 4
до Програми
(розділ 6)
V. Здешевлення кредитів шляхом відшкодування процентної ставки
за користування кредитами комерційних банків
ПОРЯДОК
використання коштів (в рамках комплексної програми розвитку
агропромислового комплексу Тернопільської області), передбачених у
обласному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому
комплексі шляхом здешевлення кредитів

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в
обласному бюджеті за програмою "Фінансова підтримка заходів в
агропромисловому
комплексі
шляхом
здешевлення
кредитів",
які
спрямовуються суб'єктам господарювання агропромислового комплексу, що
мають чистого доходу в рік не більше 10 млн гривень, на часткову компенсацію
відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими
кредитами (далі - компенсація).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним
виконавцем бюджетної програми є департамент агропромислового розвитку
Тернопільської обласної державної адміністрації (далі - Департамент).
Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є управління (відділ)
агропромислового розвитку районних державних адміністрацій.
3. Департамент визначає річні ліміти та здійснює розподіл бюджетних
призначень між управліннями агропромислового розвитку районних державних
адміністрацій пропорційно середньорічному обсягу виробництва валової
продукції сільського господарства (у постійних цінах) за попередні три роки,
що передують звітному року, згідно з даними органів державної статистики.
4. Компенсація надається на конкурсній основі суб'єктам господарювання
агропромислового комплексу - юридичним особам незалежно від
організаційно-правової форми та форми власності (далі - позичальники) за
укладеними кредитними договорами за умови, що сума відсотків за
користування кредитами та розмір плати за надання інших банківських послуг,
пов'язаних з цим кредитом (розрахункове обслуговування кредиту, розгляд
кредитного проекту, управління кредитами, консультаційні послуги тощо), не
перевищує 30 відсотків річних.
Компенсація надається у розмірі 50 відсотків облікової ставки
Національного банку України, що діє на дату нарахування відсотків за
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користування кредитами, але не вище розмірів, передбачених кредитними
договорами, за кредитами, залученими у минулому та поточному роках,
відсотки за користування якими нараховані і сплачені у поточному році.
Компенсації підлягають відсоткові ставки за кредитами, залученими для
покриття витрат, пов'язаних із закупівлею пально-мастильних матеріалів,
насіння, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, кормів, сировини та
інгредієнтів для виробництва комбікормів, ветеринарних препаратів, 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, робіт (послуг) з підготовки та обробки ґрунту, захисту рослин
від хвороб і шкідників, збирання врожаю.
5. Компенсація не надається позичальникам, стосовно яких порушено
справу про банкрутство, яких визнано банкрутами, що перебувають на стадії
ліквідації або мають прострочену більше ніж шість місяців заборгованість
перед державним бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами
загальнообов'язкового
державного
соціального
страхування,
що
підтверджується відповідними органами Державної фіскальної служби,
Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного
соціального страхування.
У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного
отримання бюджетних коштів припиняється надання позичальнику компенсації
протягом поточного та наступного бюджетних періодів, а кошти у сумі, що
незаконно отримані, повертаються до державного бюджету.
6. Для проведення конкурсу та вирішення інших питань щодо надання
компенсації райдержадміністрації утворюють конкурсні комісії, до складу яких
входять представники управлінь (відділів) агропромислового розвитку, органів
державної статистики, фінансових органів, територіальних органів
Держфінінспекції і Державної фіскальної служби, громадських організацій.
Конкурсні комісії очолюють начальники управління агропромислового
розвитку райдержадміністрацій.
Після надходження від Департаменту інформації про розподіл
бюджетних призначень, передбачених для здешевлення відсоткової ставки за
кредитами, конкурсні комісії оприлюднюють у друкованих засобах масової
інформації оголошення про умови проведення конкурсу з визначення суб'єктів
господарювання агропромислового комплексу для надання фінансової
підтримки через механізм здешевлення кредитів.
7. Конкурсні комісії розпочинають приймання заявок на участь у конкурсі
та документів, що додаються до них, у день оприлюднення оголошення про
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порядок та умови проведення конкурсу, а закінчують за два робочих дні до
початку проведення останнього засідання конкурсної комісії.
Засідання конкурсної комісії проводяться у разі потреби. Останнє
засідання конкурсної комісії проводиться до 10 грудня.
Заявки, що
розглядаються.

надійшли

після

закінчення

строку

їх

подання,

не

Реєстрація заявки та документів, що додаються до неї, проводиться в день
їх надходження.
Документи, подані не в повному обсязі, реєструються і повертаються
позичальнику у триденний строк після їх подання із зазначенням причин
повернення.
Заявки на участь у конкурсі розглядаються конкурсною комісією з
урахуванням вимог, визначених пунктом 10 цього Порядку.
Рішення конкурсної комісії приймається на її засіданні у присутності не
менш як двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю
голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на
засіданні.
Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписують
усі члени конкурсної комісії. Член комісії, який не згодний з її рішенням,
підписує протокол з окремою думкою, яка є невід'ємною частиною протоколу.
8. Позичальники для отримання компенсації подають до конкурсних
комісій заявку за встановленою формою і такі документи:
копію кредитного договору, посвідчену банком-кредитором або
обслуговуючим банком, та копії додатково укладених договорів між
позичальником та кредитором;
довідку про банківські реквізити позичальника;
виписку банку-кредитора або обслуговуючого банку про отримання
позичальником кредиту;
копію фінансової звітності за останній рік відповідно до Національного
положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до
фінансової звітності" (додаток 1 "Баланс" (Звіт про фінансовий стан)),
форма № 2 "Звіт про фінансові результати" (Звіт про сукупний дохід);
довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів;
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копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження
використання кредитних коштів на цілі, визначені у пункті 4 цього Порядку.
Подані документи реєструються секретарем конкурсної комісії в журналі
обліку. Секретарем конкурсної комісії є працівник управління (відділу)
агропромислового розвитку райдержадміністрації.
9. Позичальники для отримання права на компенсацію звертаються до
конкурсних комісій райдержадміністрацій за місцем їх реєстрації.
10. Конкурсні комісії розглядають подані позичальниками документи,
необхідні для отримання права на компенсацію, у порядку черговості їх
реєстрації.
Під час прийняття рішення щодо надання компенсації перевага надається
позичальникам:
у першу чергу - які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) за останній рік до 10 млн гривень;
у другу чергу - які провадять діяльність з вирощування та розведення
великої рогатої худоби молочних порід та іншої великої рогатої худоби.
Конкурсні комісії визначають суму компенсації для кожного
позичальника в межах встановленого річного обсягу (за січень-листопад),
видають позичальнику довідку про прийняте рішення конкурсної комісії щодо
надання компенсації та включають його до реєстру позичальників, які мають
право на отримання компенсації за кредитами. Форми довідки та реєстру
затверджує Департамент.
У разі відмови в наданні компенсації позичальнику надсилається у
триденний строк після прийняття рішення конкурсною комісією обґрунтована
письмова відповідь із зазначенням причин відмови.
11. Позичальники, які включені до реєстру позичальників, що мають
право на отримання компенсації за кредитами, подають до 07 числа місяця,
наступного за звітним періодом, копію платіжного документа, засвідченого
банком-кредитором або обслуговуючим банком, про суму фактично сплачених
позичальником відсотків за користування кредитом за відповідний період з
визначенням суми, що підлягає відшкодуванню позичальнику за рахунок
бюджетних
коштів,
департаменту
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації.
12. Управління (відділи) агропромислового розвитку районних державних
адміністрацій на підставі копії платіжного документа, зазначеного у пункті 11
цього Порядку, складають реєстр компенсаційних виплат і до 10 числа місяця,
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наступного за звітним періодом, подають його до Департаменту для
затвердження.
Департамент на підставі поданих реєстрів здійснює розподіл коштів між
районами в межах виділених асигнувань пропорційно визначеній потребі в
компенсаційних коштах та спрямовує бюджетні призначення управлінням
(відділам) агропромислового розвитку райдержадміністрацій.
Управління (відділи) агропромислового розвитку райдержадміністрацій
на підставі рішення Департаменту здійснюють розподіл коштів між
позичальниками пропорційно визначеній потребі в компенсації та подають
реєстр позичальників і платіжні доручення на виплату компенсації до органів
Державної казначейської служби України у Тернопільській області, які
здійснюють перерахування коштів на рахунки позичальників.
13. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються
відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за
витратами, затвердженого в установленому законодавством порядку.
Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про
отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків,
реєстрацію і облік зобов'язань в органах Державної казначейської служби
України у Тернопільській області та операції, пов'язані з використанням
бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.
14. Управління (відділи) агропромислового розвитку районних державних
адміністрацій надсилають щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним
періодом, до Департаменту узагальнену інформацію про використання коштів,
передбачених у обласному бюджеті для здійснення компенсації за кредитами
згідно із затвердженою формою.
15. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про
використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та
ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством
порядку.
16. За підсумками десяти місяців, а надалі щомісяця у разі потреби,
Департамент може здійснювати перерозподіл невикористаних бюджетних
асигнувань для компенсації відсоткової ставки за кредитами між управліннями
агропромислового розвитку райдержадміністрацій пропорційно додатковій
потребі в коштах понад річний план асигнувань, необхідних для здешевлення
кредитів відповідно до заявок, поданих конкурсними комісіями
райдержадміністрацій. Форму заявки затверджує Департамент.

