
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 

Двадцять сьомої сесії 

 

27.04.2017 р.                                       Летичів                                       № 5 

  

Про затвердження Програми підтримки 

сільськогосподарських товаровиробників 

на території Летичівської селищної ради 

на 2017-2018 роки 

З метою підвищення рівня добробуту і зайнятості сільського населення 

на території Летичівської селищної ради, керуючись пунктом 22 частини 1 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Летичівська селищна рада   

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити Програму підтримки сільськогосподарських 

товаровиробників на території Летичівської селищної ради на 2017-2018 роки 

(додається). 

2. Дане рішення довести до відома виконавців Програми. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку (голова комісії Самолюк М.М.). 

   

 

 

Селищний голова                                                               І. Тисячний  

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено  

рішенням 27 сесії VІІ скликання 

Летичівської селищної ради 

від 27.04.2017 р. № 5 

 

Програма підтримки сільськогосподарських товаровиробників  

на території Летичівської селищної ради на 2017-2018 роки 

 

1. Загальні положення 

Малі сільськогосподарські виробники сьогодні створюють близько  

45% валового сільськогосподарського продукту й істотно впливають на 

якість життя у сільській місцевості та забезпечення внутрішньої 

продовольчої безпеки.  

Недостатній рівень розвитку сільськогосподарського ринку призводить 

до скорочення чисельності осіб, зайнятих в особистих селянських 

господарствах, відпливу працездатного населення з сільської місцевості, 

руйнування її соціальних об’єктів та інженерної інфраструктури.  

Програма підтримки сільськогосподарських товаровиробників на 

території Летичівської селищної ради на 2017-2018 роки (далі – Програма) 

передбачає економічні, організаційні та соціальні заходи підтримки, які 

дозволять прискорити процес розвитку особистих селянських господарств, 

сімейних фермерських господарств. Виконання Програми дозволить  

підвищити рівень доходів сільських родин та збільшити нарощування 

працемісткої продукції. 

 

2. Мета Програми 

Метою Програми є підвищення рівня добробуту і зайнятості сільського 

населення шляхом підтримки особистих селянських, фермерських 

господарств та фізичних осіб – сільськогосподарських товаровиробників. 

 

3. Заходи щодо реалізації Програми 

Основні заходи з підтримки сільськогосподарських товаровиробників 

на території Летичівської селищної ради: 



 поліпшення племінних і продуктивних якостей ВРХ; 

 підключення постачання електроенергії до пункту по відтворенню 

стада ВРХ в с.Терлівка; 

 стимулювання нарощування обсягів виробництва продукції 

тваринництва шляхом відшкодування вартості доїльних апаратів 

вітчизняного виробництва, придбаних протягом періоду дії Програми для 

сімей, що утримують не менше 3 корів, в розмірі 50% вартості; 

 поліпшення якості та стану утримання громадських пасовищ; 

 надання організаційно-методичної підтримки та практичної 

допомоги у питаннях інвестиційного забезпечення процесів створення та 

здійснення господарської діяльності сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів. 

 

4. Фінансування Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів селищного 

бюджету, коштів особистих селянських і фермерських господарств та 

фізичних осіб – сільськогосподарських товаровиробників, коштів проектів 

міжнародної технічної допомоги, залучених інвестицій та інших 

передбачених законодавством джерел.  

Надання часткової компенсації здійснюється в наступному порядку: 

Виплата часткового відшкодування витрат здійснюється на 

безповоротній основі у межах фактичних витрат за закуплені для власного 

користування доїльні апарати вітчизняного виробництва, придбані протягом 

періоду дії Програми для сімей, що утримують не менше 3 корів, в розмірі 

50% вартості.  

Фізична особа має право на отримання часткового відшкодування 

витрат за вказаним напрямком один раз на 5 років.  

Для виплати часткового відшкодування витрат на установку фізичні 

особи подають наступні документи: 

1) заяву на отримання компенсації довільної форми; 



2) копії паспортів великої рогатої худоби і ветеринарних карток до 

таких паспортів; 

3) витяг з Єдиного державного реєстру тварин, що підтверджує 

наявність корів  в  господарствах  фізичних осіб; 

4) копії платіжних документів та технічної документації на 

установку; 

5) копії паспорта особи – власника тварин і довідки про присвоєння 

йому ідентифікаційного номера (крім фізичних осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та повідомили про це у відповідний орган 

Державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті); 

6) довідку про відкриття рахунку в банківській установі; 

7) розписку про повну юридичну та фінансову відповідальність за 

достовірність поданих документів. 

Відшкодування витрат здійснюється в порядку черговості надходження 

заявок та лише за умови утримання в господарстві власника особистого 

селянського господарства не менше 3 корів. Наявність корів підтверджується 

актом, складеним комісією у складі представників Летичівської селищної 

ради та управління Держпродспоживслужби у Летичівському районі. 

 

5. Очікувані результати 

Реалізація Програми сприятиме: 

 підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва; 

 активному розвитку сільської місцевості; 

 підвищенню рівня і якості життя сільського населення в цілому; 

 розширенню участі фермерів і власників особистих селянських 

господарств у сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах; 

 розбудові інфраструктури аграрного ринку; 

 поліпшенню племінних і продуктивних якостей тварин. 



Додаток 1 

 

ПАСПОРТ 

Програми підтримки сільськогосподарських товаровиробників  

на території Летичівської селищної ради на 2017-2018 роки 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми  

Виконавчий комітет Летичівської 

селищної ради 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення програми 

 

3. Розробник Програми Виконавчий комітет Летичівської 

селищної ради 

4. Співрозробники Програми  

5. Відповідальні виконавці 

Програми  

Виконавчий комітет Летичівської 

селищної ради 

6. Учасники Програми  Особисті селянські і фермерські 

господарства та фізичні особи – 

сільськогосподарські товаровиробники  

7. Термін реалізації Програми 2017-2018 роки 

8. Джерела фінансування 

Програми 

Селищний бюджет Летичівської 

селищної ради 

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, всього,  

132 тис. грн. 

у тому числі: 2017 2018 

9.1. коштів місцевого бюджету 72 тис. грн. 60 тис. грн. 

9.2. коштів інших джерел   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 
 

 

Ресурсне забезпечення  

Програми підтримки сільськогосподарських товаровиробників  

на території Летичівської селищної ради на 2017-2018 роки 

 

Етапи виконання Програми 

                                                                                                           тис. грн. 

Показники витрат: 

 

 

I II Всього 

2017 2018 

Селищний бюджет 72 60 132 

Кошти небюджетних джерел 0 0 0 

РАЗОМ 72 60 132 

 

 



Додаток 3 

Напрямки діяльності та заходи  

Програми підтримки сільськогосподарських товаровиробників  

на території Летичівської селищної ради на 2017-2018 роки 
№ 

п/п 

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

напрямки) 

Перелік заходів програми Строк 

виконання 

програми 

Відповідаль-

ний 

виконавець 

Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні  

щорічні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

грн. 

Очікуваний 

результат 

2017 2018 

1 Підтримка 

сільськогосподарсь

ких 

товаровиробників  

на території 

Летичівської 

селищної ради 

Підключення постачання 

електроенергії до пункту по 

відтворенню стада ВРХ в 

с.Терлівка 

2017 рік Виконавчий 

комітет 

Летичівської 

селищної ради, 

Особисті 

селянські і 

фермерські 

господарства 

та фізичні 

особи – 

сільськогоспод

арські 

товаровиробни

ки 

Селищний 

бюджет 

12  Підвищення 

ефективності 

сільськогоспода

рського 

виробництва, 

розвиток 

сільської 

місцевості та 

підвищення 

рівня і якості 

життя 

сільського 

населення 

2 Відшкодування вартості 

доїльних апаратів 

вітчизняного виробництва, 

придбаних протягом 

періоду дії Програми для 

сімей, що утримують не 

менше 3 корів, в розмірі 

50% вартості 

2017-2018 

роки 

Селищний 

бюджет 

40 40 

3 Поліпшення якості та стану 

утримання громадських 

пасовищ 

2017-2018 

роки 

Селищний 

бюджет 

20 20 

 


