Проект звіту
про виконання Програми фінансової підтримки
органічного виробництва у Чернігівській області на 2016-2021 роки
1.Назва Програми
Програма фінансової підтримки органічного виробництва в Чернігівській
області на 2016-2021 роки
2. Виконавець Програми
Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної
адміністрації
3.Завдання, які виконані у звітному періоді
Станом на 01.01.2020 року кількість виробників органічної продукції склала 12
виробників, що удвічі більше, ніж у 2015 році. Суб’єкти, які подали заяви на
компенсацію (9 підприємств), на проведення сертифікації фактично витратили 330
142 грн.
4.Обсяги та джерела фінансування Програми
4.1 Програмою передбачалось виділення 2,73 млн грн. у 2016-2021 роках, у 2019 році
- 500 тис. грн;
Джерела фінансування
Обласний бюджет

Разом

Обсяг фінансування, млн
грн
2,73

2,73

Етапи виконання
Програми, млн грн
2016 рік – 0,23
2017 рік – 0,400
2018 рік - 0,450
2019 рік – 0,50
2020 рік – 0,55
2021 рік – 0,60
2,73

4.2 Планові обсяги фінансування Програми у 2016-2021 роках – 2,73 млн грн, у 2019
році виділено 250 тис. грн;
4.3 Фактичні обсяги фінансування (видатки) з обласного бюджету у 2019 році – 250
тис. грн;
5. Основні результати виконання Програми у поточному році
За час дії Програми збільшилась кількість виробників, які фактично
виробляють органічну продукцію: зернові та олійні культури, ягідну, молочну та
м’ясну продукцію, – з 6 до 12 – ти суб’єктів. У 2019 році розширилось коло
органічної продукції за рахунок ягідних культур, дикорослих ягід та грибів, яких
зібрано та експортовано на 93 % більше, ніж у 2018 році. У виробників органічної
продукції на 16% збільшилась кількість ВРХ та на 29% - виробництво молочної
продукції. Вперше в області сертифіковане виробництво курячого м’яса та яєць. До
когорти органічних виробників приєдналися 2 підприємства, що виробляють
мікробіологічні препарати для сільськогосподарського виробництва.
Функціонування Програми у подальшому стимулюватиме виробників
агропромислового комплексу Чернігівщини до виробництва конкурентоспроможної
продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, сприятиме збільшенню обсягів
реалізації у країни ЄС та активізації політики здорового харчування у країні,
внесенню вкладу у збереження здорового екологічного середовища.

