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

26 640,00 тис. грн 
 

 у тому числі:  - 
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1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ  
ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 

Однією з актуальних проблем забезпечення продовольчої безпеки 
протягом багатьох років залишається скорочення виробництва молока у зв’язку 
зі зменшенням поголів’я корів у Київській області.  

Населення Київської області має бути забезпечено виробництвом 
молочних продуктів в обсягах, що відповідають нормам продовольчої безпеки, 
на рівні 357,2 кг на одну особу. Рівень виробництва молока в області у 2015-
2019 роках скоротився на 49,3 тис. тонн (Інфографіка 1). Споживчий попит 
населення області в молочних продуктах в середньому забезпечений на рівні 
265-263 кг на одну особу в рік, що на 90 кг, або на 25 %, менше від норми 
споживання. 

Інфографіка 1 

44
6,

3

43
7,

9

43
6,

5

43
5,

6

39
7,

0

21
2,

8

21
0,

5

22
4,

5

22
4,

5

21
6,

5

23
3,

5

22
7,

4

21
2,

0

21
1,

1

18
0,

5

2015 2016 2017 2018 2019

Виробництво молока у Київській області, тис. тонн

всі категорії с/г підприємства населення

 
Площа природніх пасовищ в області обмежена, площа під сіножатями 

становить всього 5,6 % від сільськогосподарських угідь (80 тис. га  
від 1434 тис. га), тому можливості природного випасу великої рогатої худоби 
(далі – ВРХ) обмежені, і є проблеми із забезпеченням кормами. Значну частину 
собівартості молока у сільгоспвиробників області становить вартість покупних 
кормів, тому конкурувати з областями, які мають більш сприятливі умови для 
природного утримання ВРХ, відповідно й меншу собівартість молока, складно.  

Поголів’я корів за останні п’ять років скоротилося на 12,0 тис. голів, що 
негативно впливає на продовольчу безпеку регіону та зменшення виробництва 
молока та молочної продукції (Інфографіка 2). 
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Інфографіка 2 

 
Виробництво молока на 54,5 % зосереджене в сільськогосподарських 

підприємствах і на 45,5 % в особистих селянських господарствах. Великий 
відсоток зосередження виробництва молока в особистих селянських 
господарствах (далі – ОСГ) є негативним, тому що з кожним роком кількість 
ОСГ скорочується, і вони є нестабільними з точки зору рентабельності. Тому 
доцільніше підтримувати безпосередньо сільськогосподарські підприємства, які 
більш стабільні і матимуть більш вагомий економічний ефект, оскільки 
забезпечують зайнятість населення і сплачують податки у місцеві бюджети. 

З метою стимулювання сільськогосподарських підприємств до 
збереження поголів’я корів, у 2018 та 2019 роках з державного бюджету 
надавалася спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного, 
молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності. 

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських 
господарств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  
від 07 лютого 2018 року № 106 «Про затвердження Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової 
підтримки розвитку фермерських господарств», у 2020 році здійснювалося 
надання спеціальної бюджетної дотації за утримання корів молочного напряму 
продуктивності фермерському господарству, у власності якого перебуває від 
п’яти корів.  

Проте брали участь у даній програмі згідно з обмеженями, встановленими 
порядком використання коштів, тільки ті фермерські господарства, які мали 
чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 
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останній рік до 20000000 гривень, або ж фермерські господарства, 
зареєстровані в поточному році, незалежно від обсягу чистого доходу 
(виручки). 

Фактично до комісії Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України заявки подали 6 фермерських господарств 
Київської області в цілому на 246 корів, загальна сума дотації становила  
1230,0 тис. гривень.  

Для порівняння,  у 2019 році спеціальну бюджетну дотацію за утримання 
корів молочного, м’ясного та м’ясо-молочного напряму продуктивності 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 107 «Про 
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки 
сільськогосподарської продукції» отримали 67 суб'єктів господарювання 
агропромислового комплексу області на 26,1 тисяч корів (сума підтримки 
становила 47 058,3 тис. грн). 

Таким чином, відсутність у наступних роках дотації за утримання корів 
молочного, м’ясного та м’ясо-молочного напряму продуктивності для 
юридичних осіб (крім фермерських господарств, які мають обсяг виручки від 
реалізації товарів (робіт, послуг) за останній рік менше 20 млн грн) може бути 
однією з причин скорочення  чисельності поголів’я корів у господарствах 
області та зменшення обсягів виробництва молока. Тому необхідним є надання 
дотації за утримання корів з обласного бюджету, у першу чергу малим та 
середнім  агровиробникам. 

В області продовжується робота з активізації участі місцевих 
товаровиробників у виставкових заходах. 

Так, для представлення господарюючих суб’єктів агропромислового 
комплексу, в тому числі малих, які мають цінний досвід господарювання, 
успішно освоюють нові ринки, виготовляють конкурентоспроможну 
продукцію, Київська обласна державна адміністрація проводить відповідну 
роботу з підготовки проєктів експозицій, виставкового обладнання, 
інформаційних планшетів для створення колективного стенду 
агропромислового комплексу області на Міжнародній агропромисловій 
виставці «Агро». 

Слід звернути увагу на те, що область не має визначеного обласного 
центру. У зв’язку з цим, а також виходячи із географічного розташування 
столиці України, саме у м. Києві відбувається більшість різноманітних 
виставкових заходів міжрегіонального, національного та міжнародного рівнів, 
де з успіхом беруть участь підприємства агропромислового комплексу 
Київської області. 

Підсумовуючи, Програма має два напрями для розвитку аграрної галузі, а 
саме: 

підтримка розвитку галузі тваринництва; 
розвиток виставково-ярмаркової діяльності в агропромисловому 

комплексі Київської області. 
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2. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ 
 

Метою Програми є стабілізація розвитку галузі тваринництва, збереження 
та збільшення кількості робочих місць у сільській місцевості, результатом чого 
буде зростання зайнятості та збільшення добробуту населення, забезпечення 
наповнення бюджетів всіх рівнів, вирішення питань продовольчої та 
біологічної безпеки держави, збільшення обсягів виробництва молока в 
Київській області шляхом стабілізації та нарощення поголів’я корів, нарощення 
виробництва обсягів м’яса, створення сприятливих умов для розширення 
міжнародного співробітництва у галузях сільського господарства, харчової і 
переробної промисловостей, сільськогосподарського машинобудування, 
просування продукції товаровиробників на внутрішні та зовнішні ринки, 
залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор економіки області та 
подальшого розвитку виставкової діяльності. 

 
 

3. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, 
ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ; СТРОКИ ТА ЕТАПИ 

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
 

Підтримка розвитку галузі тваринництва 
 

Кошти, передбачені управлінню агропромислового розвитку Київської 
обласної державної адміністрації в обласному бюджеті за програмою 2417110 
«Реалізація програм в галузі сільського господарства», спрямовуються 
суб’єктам господарювання агропромислового комплексу для надання дотації за 
утримання корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму 
продуктивності (далі ‒ дотація за утримання корів).  

Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем 
бюджетної програми є управління агропромислового розвитку Київської 
обласної державної адміністрації. 

Дотація за утримання корів надається на безповоротній основі суб’єктам 
господарювання, зареєстрованим у Київській області, які є власниками корів, за 
кожну наявну станом на 01 липня поточного року ідентифіковану та 
зареєстровану в установленому порядку корову в розмірі до 1500 гривень за 
одну голову. 

Сума дотації за утримання корів, що надається одному суб’єкту 
господарювання агропромислового комплексу протягом бюджетного року, не 
може перевищувати 500 тис. гривень. 

Для надання дотації за утримання корів Київська обласна державна 
адміністрація утворює конкурсну комісію, до складу якої входять представники 
управління агропромислового розвитку Київської обласної державної 
адміністрації, Північного офісу Держаудитслужби (за згодою), Головного 
управління Державної податкової служби у Київській області (за згодою), 
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Головного управління статистики у Київській області (за згодою), 
представники професійних громадських організацій (за згодою).  

До складу конкурсної комісії входять голова, заступник голови, секретар 
та члени конкурсної комісії.  

Конкурсну комісію очолює начальник управління агропромислового 
розвитку Київської обласної державної адміністрації. 

У разі відсутності голови конкурсної комісії його обов’язки виконує 
заступник голови.  

Секретар конкурсної комісії забезпечує підготовку матеріалів до порядку 
денного роботи конкурсної комісії, здійснює моніторинг реалізації прийнятих 
рішень, інформує голову конкурсної комісії про хід виконання рішень, виконує 
за дорученням голови конкурсної комісії інші завдання, веде протоколи, 
документацію конкурсної комісії і забезпечує її зберігання. 

Конкурсна комісія оприлюднює на офіційному вебсайті Київської обласної 
державної адміністрації оголошення про умови проведення конкурсу з 
визначення суб’єктів господарювання агропромислового комплексу для 
надання дотації за утримання корів. 

Конкурсна комісія розпочинає приймання заявок на участь у конкурсі та 
документів, що додаються до них, у день оприлюднення оголошення про  
умови проведення конкурсу, а закінчує 01 жовтня поточного року. 

Засідання конкурсної комісії скликаються головою конкурсної комісії у 
разі потреби.  

Рішення конкурсної комісії приймається на її засіданнях 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. 

Для отримання дотації за утримання корів суб’єкти господарювання, які є 
власниками корів, подають до управління агропромислового розвитку 
Київської обласної державної адміністрації такі документи: 

заявку; 
довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком; 
копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) станом на 01 липня 

поточного року; 
довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з 

платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у 
паперовій або електронній формі; 

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) (для суб’єктів 
господарювання, створених у поточному році – за останній звітний період). 
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За зверненням управління агропромислового розвитку Київської обласної 
державної адміністрації Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин у 
триденний строк подає інформацію за кожним суб’єктом господарювання, який 
є власником корів, про кількість ідентифікованого та зареєстрованого в 
установленому порядку поголів’я корів станом на 01 липня поточного року. 

Вчасно поданими вважаються заявка та документи, які надійшли до 
управління агропромислового розвитку Київської обласної державної 
адміністрації та зареєстровані у встановленому порядку. 

Документи, подані не в повному обсязі, повертаються суб’єкту 
господарювання у п’ятиденний строк. 

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не 
розглядаються. 

Конкурсна комісія до 15 жовтня поточного року на підставі поданих 
документів визначає обсяг дотації за утримання корів за кожним суб’єктом 
господарювання, який є власником корів, та приймає рішення про включення їх 
до реєстру суб’єктів господарювання, які є власниками корів та яким 
нарахована дотація за утримання корів. 

Форми заявки та реєстру суб’єктів господарювання, які є власниками корів 
та яким нарахована дотація за утримання корів, затверджує управління 
агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації. 

Під час прийняття рішення щодо надання дотації перевага надається 
суб’єктам господарювання, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації 
продукції за останній рік до 50 млн гривень. 

У разі відмови в наданні компенсації позичальнику надсилається у 
триденний строк після прийняття рішення конкурсною комісією обґрунтована 
письмова відповідь із зазначенням причин відмови. 

Управління агропромислового розвитку Київської обласної державної 
адміністрації на підставі рішення конкурсної комісії та відповідно до Порядку 
фінансування видатків обласного бюджету Київської області подає до 
департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації заявки на 
фінансування.  

Департамент фінансів Київської обласної державної адміністрації 
відповідно до поданих заявок проводить фінансування управління 
агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації.  

Управління агропромислового розвитку Київської обласної державної 
адміністрації здійснює розподіл коштів між суб’єктами господарювання 
пропорційно визначеній потребі в дотації за утримання корів та подає реєстр 
суб’єктів господарювання, які є власниками корів та яким нарахована дотація за 
утримання корів і платіжні доручення на виплату дотації до Головного 
управління Державної казначейської служби України у Київській області, яке 
здійснює перерахування коштів на рахунки суб’єктів господарювання, відкриті 
в банках. 
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Джерела фінансування 
Обсяги 

фінансування, 
тис. грн 

Етапи виконання програми 

Роки 
2021 2022 2023 

Державний бюджет 3690,0 1230,0 1230,0 1230,0 
Обласний бюджет 22 500,00 7 000,00 7 500,00 8 000,00 

 
Розвиток виставково-ярмаркової діяльності в агропромисловому 

комплексі Київської області 
 

На сьогодні Урядом України взятий курс на розвиток малих 
господарюючих суб’єктів агропромислового комплексу – фермерських 
господарств, їх об’єднань.  

Для розширення мереж збуту, запозичення кращих практик 
господарювання пропонується участь цих виробників у міжнародних 
виставкових заходах. 

З цією метою щороку проводиться міжнародна агропромислова виставка 
«Агро». Кожного року Київська область представляє досягнення галузі 
сільського господарства у зазначеній виставці та інших заходах. 

Фінансування буде здійснюватися за рахунок коштів обласного бюджету 
протягом 2021 – 2023 років. 

Закупівля товарів і послуг за бюджетні кошти здійснюється відповідно до 
законодавства України. 

 

Джерела фінансування 
Обсяги 

фінансування, 
тис. грн 

Етапи виконання 
програми 

Роки 
2021 2022 2023 

Обласний бюджет 450,00 150,00 150,00 150,00 
 

 
 

4. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ (НАПРЯМІВ), ЗАХОДІВ 
ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ 

 

Підтримка розвитку галузі тваринництва 
Завдання: 

стабілізація поголів’я корів; 
стимулювання збільшення виробництва молока. 

 
Заходи: 

дотація за утримання корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного 
напряму продуктивності. 
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Результативні показники: 
 збільшення поголів’я корів; 
 збільшення валового виробництва молока.  

 
Розвиток виставково-ярмаркової діяльності в агропромисловому комплексі 

Київської області 
Завдання: 
 

активізація участі підприємств та організацій у міжнародних виставках та 
виставках загальнодержавного значення в Україні з метою розширення 
присутності товаровиробників Київської області на найбільш значних 
зовнішніх та внутрішніх ринках і виходу на нові перспективні ринки збуту 
українських товарів та послуг. 
 
Заходи: 
 

відшкодування 100 % вартості оренди закритої необладнаної площі у 
павільйоні загальною площею орієнтовно 40 м2; 

відшкодування 100 % вартості забудови ексклюзивного виставкового 
стенду. 
 
 
Результативні показники: 

проведення у 2021 році міжнародної агропромислової виставки «Агро-
2021» та інших виставкових заходів; 

проведення у 2022 році міжнародної агропромислової виставки «Агро-
2022» та інших виставкових заходів; 

проведення у 2023 році міжнародної агропромислової виставки «Агро-
2023» та інших виставкових заходів. 

 
 

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ  
ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

 
Виконання Програми дасть змогу: 
розширити можливість залучення інвестицій в агропромисловий комплекс; 
збільшити виробництво сільськогосподарської продукції в Київській 

області; 
збільшити виробництво сільськогосподарської продукції з високою 

доданою вартістю; 
збільшити поголів’я великої рогатої худоби та свиней; 
розширити географію збуту сільськогосподарської продукції; 
підвищити імідж Київської області; 
створити нові робочі місця. 
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6. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ  
ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 
Координацію діяльності, пов’язаної з виконанням Програми, та контроль за 

станом її виконання здійснює управління агропромислового розвитку Київської 
обласної державної адміністрації та постійна комісія Київської обласної ради з 
питань соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, 
агропромислового комплексу, торгівлі, регуляторної, інноваційно-інвестиційної 
політики, зовнішньоекономічних зв’язків та фінансового забезпечення розвитку 
області.  

Відповідальний виконавець Програми щокварталу до 25 числа місяця, 
наступного за звітним періодом, інформує про стан фінансування її заходів 
постійну комісію Київської обласної ради з питань соціально-економічного 
розвитку, промисловості, підприємництва, агропромислового комплексу, 
торгівлі, регуляторної, інноваційно-інвестиційної політики, 
зовнішньоекономічних зв’язків та фінансового забезпечення розвитку області, а 
також щороку в строки, визначені рішенням Київської обласної ради, інформує 
Київську обласну раду про хід виконання Програми та ефективність реалізації її 
заходів.  

Щорічні звіти (інформація) про хід виконання Програми та ефективність 
реалізації її заходів заслуховується на засіданні сесії Київської обласної ради.  

Зазначена інформація використовується для контролю за забезпеченням 
виконання заходів Програми, за досягненням очікуваних показників Програми, 
за цільовим та ефективним використанням фінансових ресурсів Програми та 
виноситься на розгляд профільної постійної комісії обласної ради. 

 
 

Перший заступник голови                                                   Марина САПОЖКО 


