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ПРОГРАМА 
підтримки особистих селянських господарств, де утримується 5 і більше 

корів, у Чернігівській області на 2016-2020 роки.  
 

Програма підтримки особистих селянських господарств, де 
утримується 5 і більше корів, у Чернігівській області на 2016-2020 роки (далі 
– Програма) розроблена відповідно до Законів України: "Про основні засади 
державної аграрної політики на період до 2015 року" від 18.10.2005 №2982-
IV, "Про особисте селянське господарство" від 15.05.2003 № 742-IV, на 
виконання Державної цільової програми розвитку українського села на 
період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 
від 19 вересня 2007 року № 1158, з метою підтримки особистих селянських 
господарств, розширення сфери зайнятості сільського населення та 
підвищення його добробуту. 

 
1. Проблеми, на розв'язання яких спрямовується Програма 

 
Створення конкурентноспроможного сільського господарства значною 

мірою залежить від функціонування тваринницької галузі. Природно-
кліматичні умови Чернігівщини здавна обумовили розвиток скотарства, у 
якому традиційно домінувала молочно-мясна галузь.  

В області в сільській місцевості проживає близько 376,9 тис. чоловік, 
понад 66 тисяч особистих селянських господарств утримують велику рогату 
худобу і виробляють 62% молочної продукції області. 

Останнім часом під впливом економічно-господарських змін, низьких 
закупівельних цін на молоко і м’ясо поголів’я худоби у особистих 
селянських господарствах постійно скорочується (у порівнянні із 01.01.1990  
поголів'я корів зменшено на 47%).  

Основні обсяги виробництва молока зосереджені в особистих 
господарствах населення, з яких (за вибірковими даними) 93,2 %  утримують 
по 1-2 корови, 6,2 % господарств по 3-4 корови, 0,53% - по 5 і більше корів 
(додаток 1). У загальних заготівлях переробних підприємств молоко з  
особистих селянських господарств становить близько 39,1%. При доїнні 
корів вручну вироблена молочна продукція має низьку якість, через що 
переробні підприємства приймають її ІІ ґатунком, а це відповідно низька 
закупівельна ціна. 

2. Мета та завдання Програми 

Мета Програми: 
- зупинити спад чисельності поголів’я великої рогатої худоби в 

господарствах населення та забезпечити його поступове нарощування; 
-  підвищення добробуту сільського населення; 
- стимулювати селян у придбанні установок для індивідуального 

машинного доїння корів, підвищення доходів сільського населення; 



 

- підвищення рівня якості молочної продукції, що виробляється в 
особистих селянських господарствах населення.  

Завдання: 
- забезпечення позитивного впливу на подальший розвиток приватного 

сектора економіки; 
- стимулювання процесів самоорганізації сільського населення на 

кооперативних принципах при виконанні сільськогосподарських робіт; 
- забезпечення населення високоякісними екологічно чистими 

продуктами тваринного походження за доступними цінами. 
 

3. Шляхи і засоби реалізації Програми 
 
 Станом на 01.01.2014 р. в області нараховується 283 особистих 

селянських господарства,  що утримують 5 корів і більше.  
Згідно статистичних даних середня закупівельна ціна за один літр  

молока, що реалізоване на молокопереробні підприємства області від 
особистих господарств населення склала – 2 грн. 31 коп., а від 
сільськогосподарських підприємств – 3 грн. 39 коп., різниця становить        
1 грн 08 коп.   
 Ефективним шляхом збільшення виробництва якісної молочної 
сировини (молока) в особистих селянських господарствах - це придбання 
установок індивідуального доїння корів.  

Проте, через відсутність коштів у власників, що утримують в 
особистому господарстві молочних корів, закупівля установок для 
індивідуального доїння корів проводиться в досить малій кількості, у зв’язку 
з чим втрачається великий резерв збільшення обсягів виробництва якісної 
молочної продукції та занижується рівень закупівельної ціни. 
 Для вирішення даної проблеми доцільним є надання фінансової 
підтримки з місцевого бюджету з метою часткового відшкодування вартості 
придбання установок для індивідуального доїння корів особистим 
селянським господарствам, які утримують по 5 корів і більше. 

За рахунок установок для індивідуального доїння особисті селянські 
господарства зможуть збільшити обсяги виробництва якісної молочної 
продукції, а відповідно і рівень закупівельної ціни. 

 
4. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок виділення 
коштів з обласного бюджету на безповоротній основі для часткового 
відшкодування вартості закупівлі установок індивідуального доїння 
особистим селянським господарствам, в котрих утримується 5 корів і 
більше. Таких домогосподарств в області нараховується 283 господарства. 
Вартість установки для індивідуального доїння корів (УІД 4-20) складає від 
7,0 тис. грн. і більше.  



 

Загальна сума потрібних коштів 283 господарств х 7,0 тис. грн. = 
1981,0 тис грн. 

Для виконання Програми у 2016 та у  2017 році  з обласного бюджету 
необхідно виділити по 392,0 тис. грн., у 2018, 2019 та у 2020 році -  по 
399,0 тис. грн. (напрямок діяльності та заходи Програми, ресурсне 
забезпечення Програми – додатки 1-3).  

Схема здійснення фінансової підтримки з обласного бюджету 
 

Обласний бюджет 

 
 

Розпорядники 
Департамент агропромислового розвитку 

облдержадміністрації, управління 
агропромислового розвитку 

райдержадміністрацій 
 
 

Одержувач  
Особисте селянське господарство 

  

  

 

Порядок надання і використання коштів обласного бюджету на 

фінансування заходів Програми підтримки особистих селянських 

господарств, де утримується 5 і більше корів, у Чернігівській області на 

2016-2020 роки 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок виділення 
коштів з обласного бюджету для виплати фізичним особам часткового 
відшкодування витрат на установку індивідуального доїння вітчизняного 
виробництва закуплену у поточному та попередньому році для власного 
користування за умови утримання у своєму господарстві не менш як п’яти 
ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку корів, у межах 
фактичних витрат але не більш як 7000 гривень за одиницю. 

У разі відчуження зазначеної установки чи її передачі у користування 
іншим особам раніше ніж через п’ять років з дня придбання отримані кошти 
повертаються до обласного бюджету. 

Фізична особа має право на часткове відшкодування витрат на 
установку один раз на п’ять років. 

Кошти обласного бюджету розподіляє головний розпорядник, який має 
право здійснювати протягом року їх перерозподіл з урахуванням фактичного 
обсягу використання. 



 

Відповідальним виконавцем Програми та головним розпорядником 
коштів обласного бюджету є Департамент агропромислового розвитку 
Чернігівської облдержадміністрації. Розпорядниками коштів обласного 
бюджету нижчого рівня є управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрацій. 

Розпорядники коштів обласного бюджету нижчого рівня щокварталу до 
20 числа наступного місяця подають Департаменту агропромислового 
розвитку Чернігівської облдержадміністрації звіт про фактичне 
використання коштів за касовими видатками (додаток 4). 

Управління агропромислового розвитку районних держадміністрацій 
утворюють комісії для визначення переліку фізичних осіб, які мають право 
на часткове відшкодування витрат на установку (далі – Комісії), до складу 
яких обов'язково включаються представники органів Держфінінспекції. 

Положення про комісію затверджується Департаментом 
агропромислового  розвитку Чернігівської облдержадміністрації. 

Комісії очолюють начальники зазначених управлінь. 
Для виплати часткового відшкодування витрат на установку фізичні 

особи подають щомісяця до 1 числа наступного місяця та до 1 грудня 
поточного року управлінням агропромислового розвитку районних 
держадміністрацій: 

1) довідку, видану сільською, селищною чи міською радою, про кількість 
корів; 

2) копії паспортів великої рогатої худоби і ветеринарних карток до таких 
паспортів; 

4) копії платіжних документів та технічної документації на установку 
індивідуального доїння; 

5) копії паспорта особи; 
6) копії довідки про відкриття поточного рахунка в банку; 
7) копії документа, 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 відповідний орган 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті); 

8) письмове зобов’язання про повернення у місячний термін до обласного 
бюджету одержаних коштів у випадку перепродажу придбаної  установки 
для індивідуального доїння протягом двох років чи зменшення поголів’я 
корів станом на 1 січня наступних двох років (додаток 5). 

Подані відповідно до цього Порядку документи розглядаються в порядку 
черговості їх надходження. 

Комісія щомісяця до 10 числа на підставі таких документів визначає 
кількість установок індивідуального доїння, витрати із закупівлі яких 
підлягають частковому відшкодуванню, і приймає рішення щодо включення 
до відповідного реєстру фізичних осіб, що мають право на часткове 
відшкодування (додаток 6). 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0895-12/paran15


 

Управління агропромислового розвитку районних держадміністрацій 
протягом п'яти робочих днів після завершення роботи комісії на підставі 
реєстру фізичних осіб, які мають право на часткове відшкодування витрат на 
установку: 

складають відомість про суми часткового відшкодування у розрізі 
фізичних осіб (додаток 7), і подають її Департаменту агропромислового 
розвитку Чернігівської облдержадміністрації; 

подають органам Казначейства таку відомість та платіжні доручення для 
перерахування коштів на поточні рахунки фізичних осіб, відкриті в банках. 

Департамент агропромислового розвитку Чернігівської 
облдержадміністрації: 

узагальнює протягом трьох робочих днів зазначені відомості, готує 
зведену відомість про нарахування сум часткового відшкодування витрат на 
установку (додаток 8); 

затверджує на підставі зведеної відомості протягом семи робочих днів 
пропорційно сумам часткового відшкодування витрат на установку в межах 
обсягу відкритих асигнувань розподіл бюджетних коштів між 
розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, які здійснюють в 
триденний строк після доведення розподілених обсягів розподіл бюджетних 
коштів між одержувачами за зазначеним критерієм; 

подає Головному управлінню Державної казначейської служби у 
Чернігівській області протягом трьох робочих днів після затвердження 
розподілу бюджетних коштів реєстр змін до розподілу показників зведених 
кошторисів і планів асигнувань у розрізі районів. 

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій протягом 
трьох робочих днів після доведення розподілених обсягів часткового 
відшкодування витрат на установку затверджують кошториси та плани 
асигнувань у розрізі одержувачів та передають їх відповідним органам 
Казначейства. 
 

6. Очікувані результати реалізації Програми 

Реалізація Програми сприятиме зміцненню фінансово-економічної 
бази в аграрному секторі, зменшенню негативного впливу трансформаційних 
процесів, що проходять на селі, підвищенню соціального забезпечення 
сільського населення та рівня життя селян. 

Очікується: 
- удосконалення процесу виробництва якісної продукції, адаптація 

селян до умов ринкової економіки; 
- більш повне задоволення потреб споживачів щодо кількості та якості 

молока; 
- припинення спаду поголів’я корів у особистих селянських 

господарствах, збільшення поголів’я молочного стада та підвищення його 
продуктивності в населення. 

 
 



 

7. Контроль за ходом виконання Програми 
 

Координація та контроль виконання Програми здійснюватиметься 
Департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації та 
постійною комісією обласної ради з питань агропромислового комплексу, 
земельних відносин, екології та природних ресурсів. 

 
 

Директор Департаменту 
агропромислового розвитку 
облдержадміністрації         О.П. Савченко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1
до Програми

1 гол. 2 гол. 3 гол. 4 гол. 5 гол. 6-9 гол.
10 і 

більше 

Бахмацький 3987 2161 616 143 24 3 2 2

Бобровицький 1660 1039 226 47 7 0 0 0

Борзнянський 4753 2242 822 204 38 12 6 0

Варвинський 1286 630 218 56 9 2 1 0

Городнянський 3734 1742 623 162 45 7 4 2

Ічнянський 3160 1346 563 148 37 8 7 1

Козелецький 5069 2179 832 275 60 12 7 2

Коропський 4108 2304 649 111 23 7 4 1

Корюківський 2990 1695 473 76 20 4 3 0

Куликівський 3796 1660 693 170 34 12 5 1

Менський 4723 2621 698 167 25 10 7 1

Ніжинський 3585 2574 353 92 2 2 0 1

Н.-Сіверський 4198 1472 708 250 76 33 11 3

Носівський 1876 1120 229 60 20 4 2 0

Прилуцький 3088 1478 549 119 22 8 3 0

Ріпкинський 2954 1913 375 47 15 9 5 0

Семенівський 2056 1049 284 88 25 6 5 0

Сосницький 3361 1758 576 95 32 4 2 0

Срібнянський 1971 791 293 122 33 10 5 1

Талалаївський 1790 849 312 77 11 3 4 0

Чернігівський 6234 4476 644 96 27 10 4 0

Щорський 3236 1589 531 127 24 8 3 4

По області 73615 38688 11267 2732 609 174 90 19

агропромислового розвитку
облдержадміністрації О.П. Савченко

Градація поголів'я корів, що утримується в особистих селянських 
господарствах  (фізичних особах) станом на 01.01.2014 року

Назва сільської, 

селищної, міської 

ради

Всього корів

Кількість домогосподарств, які утримують:

Директор Департаменту



Додаток 2 
до Програми 

 

Напрям діяльності та захід Програми підтримки особистих селянських господарств, де утримується 5 і 
більше корів, у Чернігівській області на 2016-2020 роки  

 
№ 
з/п 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів 
програми 

Строк 
виконан

ня 
заходу 

Виконавці Джерела 
фінансуван

ня 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансуван
ня, тис.грн. 

Очікуваний результат 

1. Підтримка особистих 
селянських 

господарств, які 
утримують 5 і більше 

корів 

часткове 
відшкодування 

вартості закупленої 
установки для 

індивідуального 
доїння 

2016 Управління 
агропромислово

го розвитку 
райдержадмініст

рацій 
  

Обласний 
бюджет 

392,0 збільшення обсягів 
виробництва якісної 

молочної продукції, а як 
наслідок підвищення рівня 

закупівельної ціни і 
покращення добробуту 
сільського населення: 

часткове відшкодування 
вартості 56 установок для 

індивідуального доїння 
2017 392,0 56 установок для 

індивідуального доїння 

2018   399,0 57 установок для 
індивідуального доїння 

2019   399,0 57 установок для 
індивідуального доїння 

2020   399,0 57 установок для 
індивідуального доїння 

 
Директор  
Департаменту агропромислового 
розвитку облдержадміністрації         О.П. Савченко 
 



 
 
 

Додаток 3 
до Програми 
 

Ресурсне забезпечення Програми підтримки особистих селянських господарств, де утримується 5 і більше 
корів, у Чернігівській області на 2016-2020 роки 

 2016 рік тис.грн. 2017 рік 
тис.грн. 

2017 рік 
тис.грн. 

2017 рік 
тис.грн. 

2017 рік тис.грн. Всього тис. грн. 

обласний 
бюджет 

обласний 
бюджет 

обласний 
бюджет 

обласний 
бюджет 

обласний 
бюджет 

обласний 
бюджет 

Часткове відшкодування 
вартості установок для 
індивідуального доїння 

392,0 392,0 399,0 399,0 399,0 1981,0 

 
 

Директор 
Департаменту агропромислового 
розвитку облдержадміністрації         О.П. Савченко 



 

 Додаток 4 
До Програми 

ЗВІТ 

про фактичне використання коштів 
за підсумками ____ кварталу/ року 

Напрям 
фінансування 

Кількість 
суб’єктів, що 
скористалися 
підтримкою  

Кількість 
об’єктів, на які 

була спрямована 
підтримка  

Сплачено коштів, 
тис. гривень (за 

касовими 
видатками)  

Часткове 
відшкодування 
вартості 
придбання 
установок 
індивідуального 
доїння корів 
особистим 
селянським 
господарствам, 
які утримують по 
5 корів і більше 

   

Разом    

 

Начальник управління 
агропромислового розвитку 
___________ районної державної 
адміністрації  

  
  

__________ 
(підпис)  

  
  

________________ 
(ініціали та прізвище)  

 

"___" ____________ 20__ року  

М. П.  

      

 

 



 

 Додаток 5 
До Програми 

Письмове зобов’язання  
одержувача часткового відшкодування вартості закупівлі установок 

індивідуального доїння особистим селянським господарствам 
 

____________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові, адреса одержувача ) 

____________________________________________________________ 
 Згідно із Порядком надання і використання коштів обласного бюджету 
на фінансування заходів Програми підтримки особистих селянських 
господарств, де утримується 5 і більше корів, у Чернігівській області на 2016-
2020 роки 
 
 

ЗОБОВ’ЯЗУЮСЬ 
 повернути у місячний термін до обласного бюджету одержані кошти у 
випадку перепродажу придбаної  установки індивідуального доїння протягом 
двох років чи зменшення поголів’я корів станом на 1 січня наступних двох 
років. 
  
 
______________     ___________________  ______________ 
 (дата)     (підпис)                       (ініціали та прізвище) 

 



 Додаток 6 до Програми 

 
РЕЄСТР 

фізичних осіб, які мають право на часткове відшкодування витрат 
за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД) 

 
на _____________________20___року 

 

№  
з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер 
облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для 
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків 

та офіційно повідомили про це відповідний орган державної 
податкової служби і мають відмітку у паспорті), номер поточного 

рахунку, найменування відділення банку 

Кількість 
УІД 

   

Разом х  
 

______________ фізичних осіб 
   (кількість) 

 
 

Голова комісії  

  
  

_________ 
(підпис)  

  
  

______________________ 
(ініціали та прізвище)  

Члени комісії 

  
  
  

_________ 
(підпис)  

  
  
  

______________________ 
(ініціали та прізвище)  

"___" ____________ 20__ року  

 

 
 



 
Додаток 7 до Програми 

 

ВІДОМІСТЬ 

про суми часткового відшкодування витрат фізичним особам за 
закупівлю установки індивідуального доїння (УІД) 

на _____________________20___року 

№  

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, 
реєстраційний номер облікової картки 
платника податків або серія та номер 

паспорта (для фізичних осіб, які через свої 
релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та офіційно 
повідомили про це відповідний орган 
державної податкової служби і мають 
відмітку у паспорті), номер поточного 

рахунку, найменування відділення банку 

Кількість 
УІД 

Нараховано*, 
грн. 

Сплачено*, 

грн. 

Разом х    

______________ фізичних осіб 

    (кількість) 

 

Начальник управління 
агропромислового розвитку районної 
державної адміністрації  

  
  

_________ 
(підпис)  

  
  

______________________ 
(ініціали та прізвище)  

"___" ____________ 20__ року  

М. П.  

___________ 

* Інформація надається з наростаючим підсумком з початку року. 

 

 

 

 



 Додаток 8 до Програми 

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ 

про нарахування сум часткового відшкодування витрат фізичним 
особам за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД) 

на __________________20___року 

 

Усього закуплено УІД, 

одиниць 

Нараховано*,  

тис. грн. 

Сплачено*,  

тис. грн. 

   

______________ фізичних осіб 

        (кількість) 

Директор Департаменту 
агропромислового розвитку 
Чернігівської обласної державної 
адміністрації  

  
  

__________ 
(підпис)  

  
  

________________ 
(ініціали та прізвище)  

"___" ____________ 20__ року  

М. П.  
      

___________ 

* Інформація подається з наростаючим підсумком з початку року. 
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