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Додаток 1 

Напрямки діяльності та заходи Програми розвитку сільського господарства Городищенської 

сільської ради на 2018-2020 роки 

 

 

 

 

 

 

 

    

№ 

п/п 

Назва напрямку 

діяльності 
Заходи Виконавці 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансуван

-ня 

Всього 

коштів, 

тис.грн 

роки  
Очікува

ний 

результ

ат 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 

1 
Підтримка галузі 

тваринництва 

Часткове 

здешевленн

я вартості 

штучного 

осіменіння 

корів і 

телиць у 

ОСГ 

Виконавчий 

комітет 

Городищенської 

сільської ради 

2018-2020 

роки 

сільський 

бюджет 
25000 - 10000 15000 

Збільше

ння 

чисельн

ості 

високо-

генетич

ного 

поголів'

я ВРХ 

2 

Фінансове 

стимулювання 

ОСГ 

Виплата 

дотації 

власникам 

ОСГ, які 

утримують 

дві і більше 

корів 

Виконавчий 

комітет 

Городищенської 

сільської ради 

2018-2020 

роки 

сільський 

бюджет 

(виплата 

дотації 

власникам 

ОСГ, які 

утримуют

ь дві і 

більше 

корів) 

36000 6000 10000 20000 

Збільше

ння 

поголів’

я корів, 

товарно

сті 

молока 

Департамент 

агропромислового 

розвитку 

Волинської 

облдержадміністрац

ії  

обласний 

бюджет 

(виплата 

дотації 

власникам 

ОСГ, які 

утримуют

ь трьох і 

більше 

корів) 

    

Часткове 

відшкодува

ння витрат 

за 

закупівлю 

установки 

індивідуаль

ного доїння 

(УІД) 

Виконавчий 

комітет 

Городищенської 

сільської ради 

2018-2020 

роки 

сільський 

бюджет 
    



Додаток 2 

 

ПОРЯДОК                                                                             

надання та використання коштів сільського бюджету на виконання заходів Програми розвитку сільського 

господарства Городищенської сільської ради на 2018-2020 роки 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

рішенням сільської ради 

від 16.04.2018 року № 37-8/10 

1. Загальні положення 

1.1. Порядок надання та використання коштів сільського бюджету на виконання заходів програми розвитку галузі 

агропромислового комплексу Городищенської сільської ради на 2018-2020 роки (далі – Порядок), розроблений 

відповідно до статей 20, 91 Бюджетного кодексу України, статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», на виконання рішення сільської ради від 16.04.2018 року № 37-8/10 «Про затвердження Програми 

розвитку сільського господарства Городищенської сільської ради на 2018-2020 роки» (далі – Програми). 

1.2. Порядок визначає та регулює механізм надання і використання коштів сільського бюджету на виконання 

заходів Програми. 

1.3. Головним розпорядником коштів є сільська рада. 

2. Надання та використання коштів з сільського бюджету. 

 2.1. Бюджетні кошти спрямовуються за напрямками діяльності  на  виконання заходів Програми: 

     - часткове здешевлення вартості штучного осіменіння корів та телиць у ОСГ; 

     - дотація власникам особистих селянських господарств (далі власникам ОСГ), які утримують дві і більше корів; 

     - часткове відшкодування витрат за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД); 

2.2. Пропозиції щодо розподілу бюджетних призначень формує виконавчий комітет Городищенської сільської 

ради в межах обсягів, визначених Програмою. 

2.3. Будь – яка дотація чи виплата не здійснюється: 

     - за умови одержання такої дотації чи виплати з державного бюджету; 

     - одержувачам, яких визнано банкрутами або щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство; 

     - юридичним особам за наявності заборгованості по податках і зборах до бюджетів усіх рівнів. 

2.4. Для визначення одержувачів дотацій, відповідно до заходів Програми, розпорядженням сільського голови 

утворюється комісія відповідно до напряму. 

2.5. Субвенції спрямовуються за напрямами:  

Часткове здешевлення вартості штучного осіменіння 

корів та телиць у ОСГ 

Бюджетні кошти спрямовуються власнику ОСГ за проведене штучне осіменіння корів та телиць у суб’єкта, який 

надає такі послуги незалежно від форми власності і господарювання (далі – суб’єкт) в розмірі до 150 гривень за 

одне осіменіння з розрахунку 100 гривень власнику ОСГ та 50 гривень на оплату послуг підприємству-надавачу 

послуг. 

Для надання компенсації суб’єкту за надані послуги з штучного осіменіння корів та телиць (далі – компенсація) 

сільський голова укладає договір з суб’єктом щодо здешевлення оплати послуг з штучного осіменіння. 

Обов’язковою умовою договору є визначення собівартості витрат на проведення одного штучного осіменіння та 

визначення вартості, яку сплачує власник ОСГ із врахуванням здешевлення на 100 гривень. 



Розпорядженням сільського голови створюється комісія (далі – Комісія). До складу Комісії входить староста 

відповідного старостинського округу, депутати відповідних округів та профільні спеціалісти, представник 

управління ветеринарної медицини в районі, представник ДП «Волинське обласне сільськогосподарське 

підприємство по племінній справі у тваринництві». Комісія визначає власників особистих селянських господарств, 

яким буде проведено часткове здешевлення вартості штучного осіменіння корів та телиць за рахунок коштів 

сільського бюджету. 

Для часткового здешевлення витрат власнику ОСГ за надані послуги штучного осіменіння суб’єкти, що надали 

власникам ВРХ послуги з штучного осіменіння, складають реєстр наданих послуг з штучного осіменіння (далі – 

реєстр, додаток 1) та подають його сільському голові. 

Сільський голова затверджує реєстр відповідно до наданих послуг із штучного осіменіння та подає його на розгляд 

комісії. 

Комісія щомісячно проводить засідання, де розглядають подані реєстри та акти виконаних робіт, приймає рішення 

щодо здешевлення вартості штучного осіменіння корів та телиць власникам ОСГ та компенсації суб’єкту за надані 

послуги з штучного осіменіння корів та телиць, формує та подає зведений реєстр на виплату коштів за проведене 

штучне осіменіння корів та телиць (далі – зведений реєстр, додаток 2) управлінню фінансів та бухгалтерського 

обліку. 

Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Городищенської сільської ради відповідно до поданих 

зведених реєстрів реєструє бюджетні зобов’язання по загальному фонду за КПКВК 0117110 «Реалізаціяпрограм в 

галузі сільського господарства», КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм ,не 

віднесені до заходів розвитку)». 

Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Городищенської сільської ради здійснює фінансування на 

підставі зареєстрованих зобов’язань за звітний період. 

Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Городищенської сільської ради виплачує власникам ОСГ 

кошти за проведене штучне осіменіння корів та телиць шляхом перерахунку через рахунки одержувачів, відкритих 

в установах банків відповідно до зареєстрованих фінансових зобов’язань. 

Операції, пов’язані з використанням коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування 

місцевих бюджетів.  

Дотація власникам ОСГ, які утримують дві і більше корів 

Бюджетні кошти  на дотацію власникам ОСГ, які утримують дві і більше корів спрямовуються на виплату дотації 

за наявне поголів’я корів станом на 1 січня поточного року та на погашення  кредиторської заборгованості у разі 

виникнення такої на кінець бюджетного року у наступному бюджетному році. Розмір дотації визначається з 

розрахунку до 100 гривень на одну наявну корову – для власників 2 корів; з розрахунку до 150 гривень на одну 

наявну корову – для власників 3 і більше корів. 

Для отримання дотації власник ОСГ подає Комісії виконавчому комітету Городищенської сільської ради наступні 

документи: 

     - заяву про виплату дотації; 

     - зобов’язання про повернення до відповідних місцевих бюджетів отриманих коштів у разі зменшення поголів’я 

корів станом на 1 січня наступного року без умотивованих висновків ветеринарного лікаря, або виявлених 

порушень контролюючими органами; 

     - копії паспорта власника ОСГ та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду фізичній особі (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 - копію 

відмітки у паспорті); 

     - акт обстеження домогосподарства комісією у складі представників сільської (селищної, міської) ради та 

власника ОСГ про наявне поголів’я корів, затверджений відповідною радою та копії паспортів ВРХ та 

ветеринарних карток до них (за наявності); 

     - витяг з єдиного державного реєстру тварин, що підтверджує наявність корів в господарствах фізичних осіб; 

     - довідку про відкриття рахунку в банку. 



Комісія щомісячно проводить засідання, де розглядає документи, приймає рішення про включення одержувача до 

реєстру осіб, які мають право на дотацію за  утримання двох і більше корів, формує та подає реєстр на виплату 

дотації власникам ОСГ, які утримують 2 і більше корів (далі – реєстр, додаток 4) виконавчому комітету 

Городищенської сільської ради. Виконавчий комітет Городищенської сільської ради надає реєстр фактично 

нарахованих сум (додаток 5) управлінню фінансів та бухгалтерського обліку для подальшого фінансування. 

Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Городищенської сільської ради відповідно до поданих 

зведених реєстрів реєструє бюджетні зобов’язання по загальному фонду КПКВК 0117110 «Реалізаціяпрограм в 

галузі сільського господарства» 

Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Городищенської сільської ради здійснює фінансування на 

підставі зареєстрованих зобов’язань за звітний період. 

Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Городищенської сільської ради виплачує дотацію власникам 

ОСГ, які утримують 2 і більше корів шляхом перерахунку через рахунки одержувачів, відкритих в установах 

банків відповідно до зареєстрованих фінансових зобов’язань. 

Операції, пов’язані з використанням коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування 

місцевих бюджетів.  

У випадку зменшення поголів’я корів (крім випадків обумовлених набутими хворобами, що підтверджено 

довідками Державної ветеринарної служби) власники ОСГ повертають отримані кошти до сільського бюджету 

шляхом перерахування їх на рахунок фінансів та бухгалтерського обліку. 

Часткове відшкодування витрат 

за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД) 

Часткове відшкодування витрат за закупівлю установки індивідуального доїння (УІД) здійснюється у межах 

фактичних витрат за закуплену фізичною особою для власного користування нову установку індивідуального 

доїння вітчизняного виробництва за умови утримання у своєму господарстві не менш як трьох ідентифікованих та 

зареєстрованих в установленому порядку корів, але не більше як 5000 гривень за одиницю. 

         У разі відчуження зазначеної установки чи її передачі у користування іншим особам до закінчення 

експлуатаційного строку отримані бюджетні кошти повертаються до сільського бюджету. 

         Фізична особа має право на часткове відшкодування один раз на період експлуатаційного строку такої 

установки. Витрати із закупівлі нової установки до закінчення експлуатаційного строку попередньої не 

відшкодовується. 

         Виконавчий комітет Городищенської сільської ради утворює Комісію для визначення переліку фізичних осіб, 

які мають право на часткове відшкодування витрат на установку. 

         Для виплати часткового відшкодування витрат на установку фізичні особи подають щомісяця до 1 числа 

виконавчому комітету Городищенської сільської ради: 

1) довідку, видану сільською, радою про кількість корів; 

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

3) виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин; 

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

5) копія паспорта особи і довідки про відкриття поточного рахунка в банку та 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 відповідну відмітку в паспорті). 

Подані 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 реєстру 

(додаток 6). 



Виконавчий комітет Городищенської сільської ради формує та надає реєстр фактично нарахованих сум (додаток 7) 

відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Городищенської сільської ради для подальшого 

фінансування. 

Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Городищенської сільської ради здійснює фінансування на 

підставі зареєстрованих зобов’язань за звітний період. 

Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Городищенської сільської ради виплачує часткове 

відшкодування витрат за закупівлю установки індивідуального доїння шляхом перерахунку коштів на поточні 

рахунки фізичних осіб, відкриті в банках. 

Операції, пов’язані з використанням коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування 

місцевих бюджетів. 

3. Звітність і контроль 

3.1. Фінансова звітність про використання коштів сільського бюджету складається і подається в установленому 

порядку. 

3.2. Відповідно до законодавства відповідальність несуть: 

- за достовірність поданих документів на розгляд комісій одержувачі; 

- за достовірність і якість наданих послуг, виконаних робіт – надавачі таких послуг, виконавці робіт; 

- за достовірність поданих зведених реєстрів несе виконавчий комітет Княгининівської сільської ради. 

3.3. Відповідальність за цільове використання коштів несуть розпорядники коштів. 

Сільський голова                                                                С.В.Соколюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення сільської ради 

від 16.04.2018 № 37-8/10 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ГОРОДИЩЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
НА 2018-2020 РОКИ  

ПАСПОРТ 

Комплексної програми розвитку сільського господарства 
Городищенської сільської ради на 2018-2020 роки  

1. Ініціатор розроблення програми Виконавчий комітет Городищенської сільської 

ради 

2. Розробник програми Виконавчий комітет Городищенської сільської 

ради 

3. Відповідальний виконавець програми Виконавчий комітет Городищенської сільської 

ради 

4. Учасники програми Городищенська ОТГ, сільськогосподарські 

товаровиробники, фермерські господарства, 

власники особистих селянських господарств 

5. Термін реалізації програми 2018-2020 роки 

6. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні 

програми 

Сільський бюджет Городищенської сільської 

ради 

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації програми, всього тис. грн., 

у тому числі: 

 

7.1. кошти загального обласного бюджету, тис.грн.  

7.2. кошти сільського бюджету, тис.грн.  

 
Комплексна програма розвитку галузі АПК Городищенської сільської ради на 2018-2020 роки (надалі – 

Комплексна програма) спрямована на реалізацію фінансової підтримки сільськогосподарських 
товаровиробників, фермерських господарств та особистих селянських господарств.  

АНАЛІЗ СТАНУ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В ГОРОДИЩЕНСЬКІЙ 

СІЛЬСЬКІЙ РАДІ ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ВИРІШЕННЯ 

I. Аналіз стану розвитку агропромислового комплексу в районі 

Аграрний сектор (сільське господарство, харчова і переробна промисловість) забезпечує продовольчу 

безпеку та продовольчу незалежність країни, формує майже 18 відсотків валового внутрішнього продукту та 
близько 60 відсотків фонду споживання населення. Крім того, аграрний сектор є одним з основних 

бюджетоутворювальних секторів національної економіки, частка якого у зведеному бюджеті України за 
останні роки становить 8—9 відсотків. 



Агропромисловий комплекс в Городищенській ОТГ працює над реалізацією основних положень державної 

аграрної політики, спрямованої на забезпечення продовольчої безпеки, утвердження конкурентоспроможної 
продукції на ринку сільськогосподарської продукції. 

Сільське господарство сприяє розвитку інших галузей, які поставляють засоби виробництва та споживають 

продукцію сільського господарства як сировину, а також надають транспортні, торговельні та інші послуги. 

Сільськогосподарська діяльність провадиться на всій території Городищенської ОТГ. Найгострішими 
проблемами на селі є відсутність мотивації до праці, трудова міграція, безробіття, занепад соціальної 

інфраструктури.            

Стан розвитку тваринництва 

Городищенська  ОТГ спеціалізується на розвитку м’ясо-молочного скотарства а також на виробництві с/г 
продукції. 

Селекційно-племінна  робота  спрямована на поліпшення генетичної якості тварин шляхом ефективного 

використання в селекційному процесі найцінніших світових генетичних ресурсів для створення 
високопродуктивного поголів’я сільськогосподарських тварин. 

Розширюється мережа пунктів штучного осіменіння маточного поголів’я ВРХ та надаються сервісні послуги 

в усіх категоріях господарств. 

         Для штучного осіменіння маточного поголів’я використовується спермопродукція бугаїв-плідників 

вітчизняної та зарубіжної селекції, оцінених за якістю нащадків, які записані у каталог та допущені до 
використання. 

Молочне скотарство 

В агроформуваннях усіх форм власності утримується велика рогата худоба молочного напряму 
продуктивності. Племінна база молочного скотарства представлена 4 племінними заводами та 2 племінними 
репродукторами з розведення української чорно-рябої молочної породи. 

В сільськогосподарських підприємств вкладаючи власні та кредитні ресурси здійснюють реконструкцію та 

модернізацію тваринницьких ферм., зокрема, діють  сучасні доїльні зали в ПОСП ім..Шевченка та ТзОВ 

,,Городище’’, що дозволяє виробляти високоякісну сировину вищого ґатунку. Суттєво заохочує інвестиції в 

реконструкцію ферм та комплексів програма здешевлення вартості понесених витрат, що фінансується з 
державного бюджету (до 50 відсотків вартості).  

М’ясне скотарство 

В Городищенській ОТГ широко розкривається перспектива нарощування виробництва яловичини – м'яса 

багатого високоякісним білком, залізом і вітамінами групи В. М’ясне скотарство найбільш розвинуте там, де 
є достатня кількість якісних природних кормів 

В Городищенській ОТГ утримується велика рогата худоба м’ясного та молочного напрямку продуктивності.  

Свинарство 

Галузь свинарства забезпечує населення цінними продуктами харчування і наразі залишається однією з 
найперспективніших і економічно привабливих в аграрному бізнесі. Це сприяє залученню інвестицій в 

реконструкцію свиноферм, модернізацію обладнання для виробництва свинини. 

Однак у порівнянні з попередніми роками прослідковується скорочення поголів’я свиней в усіх категоріях 

господарств скоротилося. 

Галузь свинарства представлена в Городищенській ОТГ ТЗОв «Городище» 

Рибництво 



На території Городищенської сільської ради нараховується 5 водних об’єктів ,які здані в оренду з метою 

ефективного їх використання . 
 

Стан розвитку галузі землеробства 

Основними напрямками галузі рослинництва є виробництво зернових та зернобобових культур, сої, ріпаку, 
цукрових буряків.  

Зерновиробництво 

В Городищенськійй сільській раді зернове господарство було і залишається найпотужнішою складовою 
галузі рослинництва. 

Система ведення зернового господарства та його технології ґрунтуються на зменшенні енергоємних витрат, 
більш інтенсивному використанні біологічного азоту, впровадженні біотехнологій, застосуванні рідких 
комплексних водорозчинних добрив для позакореневого підживлення рослин. 

Передбачається активізація роботи щодо корінного підвищення ґрунтів, впровадження нових сортів і 
гібридів, застосування інтенсивних енергоощадних технологій вирощування сільськогосподарських культур, 
проведення комплексних робіт щодо захисту рослин від шкідників, хвороб та бур’янів. 

Першочергові завдання будуть спрямовані на подолання негативних кризових явищ і створення сприятливих 
умов для розвитку зерновиробництва та стабілізації агропромислового виробництва району. 

Чільне місце в зерновому господарстві займає виробництво зерна озимої пшениці. 

У землеробстві найважливішим завданням є збільшення виробництва зерна, підвищення сталості зернового 
господарства на основі вдосконалення структури посівних площ, впровадження нових високоврожайних 

сортів і гібридів. 

Буряківництво 

Буряківництво відноситься до важливих галузей агропромислового виробництва, інтенсифікація якого 

впливає на відродження економічного потенціалу району та збереження цукрової галузі в цілому. 

Цукрові буряки були і залишаються важливою культурою для аграріїв, однією  з найприбутковіших, а 
продукт її переробки – цукор – важливим стратегічним ресурсом. Однак, за останні роки, спостерігається 

тенденція до скорочення посівної площі цукрових буряків. 

Кращі врожаї цукрових буряків досягаються завдяки плідній співпраці аграріїв з представництвами 

потужних фірм – виробників засобів захисту рослин, із застосуванням надійного захисту. В передових 
господарствах стало нормою кількаразове позакореневе підживлення посівів цукрових буряків 
мікродобривами, що забезпечує ріст врожайності та цукристості солодких коренів.  

Стан розвитку інфраструктури аграрного ринку 

Інфраструктура аграрного ринку Городищенської сільської ради представлена сільськогосподарськими 
підприємствами, мережею торгових закладів  

Розвиток особистих селянських господарств 

Особисті селянські господарства (далі – ОСГ) займають провідні позиції з виробництва 

сільськогосподарської продукції й залишаються основним джерелом доходів сільського населення. В 
основному це господарства сімейного типу, що виробляють, споживають та реалізують сільськогосподарську 
продукцію. 

Зменшення питомої ваги виробництва продукції особистими селянськими господарствами зумовлено, в 
першу чергу, збільшенням ефективності виробництва у великотоварних сільськогосподарських 
підприємствах.  

У користуванні ОСГ, яких в Городищенській сільській раді нараховується понад 10501,4 га, 

Упродовж  останніх років вживаються заходи з обов’язкового проведення нормативної грошової оцінки 



земельних ділянок за межами населених пунктів при оформленні орендних відносин та встановлення 

плати за землю. 

Відкритість та прозорість у процесі розпорядження землями державної та комунальної власності 

забезпечує продаж земельних ділянок та прав їх оренди на конкурентних засадах. 

З обласного бюджету із 2011 року проводиться робота щодо підтримки особистих селянських господарств, 

де утримується 3 і більше корів, так званих сімейних (родинних) ферм. 

(на 1 січня 2018 року) 

  
Кількість 

господарств 

Площа приро-дних 

кормових угідь, що 

вико-ристовується 

(га) 

Поголів'я корів 

 всього, голів 

Особисті селянські господарства – всього    

  

ОСГ роблять вагомий внесок у виробництво зернових, цукрових буряків, картоплі та овочів. Не менш 

вагомий внесок одноосібних господарств у тваринницьку галузь, зокрема, у виробництві м’яса, молока, яєць, 
тощо. 

Технічна оснащеність ОСГ є недостатньою. Першочерговим завдання є забезпечення ОСГ високоякісним 
насіннєвим матеріалом, розширення випуску засобів малої механізації, створення сприятливих умов для 
реалізації вирощеної та виробленої продукції. 

Для покращення технічного оснащення господарств населення доцільним є  здешевлення кредитів на 
придбання тракторів та причіпного інвентаря ОСГ, стимулювання нарощування поголів’я та утримання ВРХ. 

II. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Комплексна програма Городищенської сільської ради 

на 2018-2020 роки 

В агропромисловому комплексі залишаються проблеми, які потребують посиленої уваги та вирішення у 

2018-2020 роках: 

- проблеми збуту сільськогосподарської продукції; 

- низький рівень селекційно-племінної роботи; 

- низький рівень матеріально-технічної бази окремих сільськогосподарських підприємств, застосування 
застарілих технологій сільськогосподарського виробництва; 

- дефіцит фінансових ресурсів та обігових коштів у суб’єктів аграрного бізнесу; 

- несприятливі інвестиційні умови для розвитку міні-переробки продукції; 

ІІІ. МЕТА КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ 

Метою програми є створення організаційно-економічних умов для ефективного соціально спрямованого 

розвитку аграрного сектору, стабільного забезпечення населення якісною та безпечною місцевою 
сільськогосподарською продукцією та промисловості – сільськогосподарською сировиною, виробництво 

продукції з високою доданою вартістю та економічною ефективністю, нарощування обсягів виробництва та 
розширення ринків збуту сільськогосподарської продукції, глибокої переробки. 

IV. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, 

ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ 

     З метою розв’язання існуючих проблем розвитку агропромислового комплексу Городищенської ОТГ, 
передбачається здійснювати фінансування заходів Комплексної програми, відповідно до додатку 1. 



Для досягнення основних цілей Комплексної програми необхідною умовою є фінансування з державного, 

обласного та сільського бюджету програм фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі 
відповідно до Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-
2020 роки. 

V. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ 

Вирішення проблем аграрної галузі передбачається шляхом: 

- збереження, відтворення та підвищення родючості ґрунтів; 

- підтримки розвитку галузі тваринництва, нарощування поголів’я ВРХ; 

- підтримка та розвиток особистих селянських господарств, які утримують дві і більше корів – сімейних 

(родинних) ферм; 

- створення належних умов з трансформації особистих селянських господарств в інші організаційно-правові 
форми господарювання; 

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, поширення серед суб'єктів господарювання всіх форм 
власності, широких верств населення інформації, відомостей з основних питань агропромислового 
комплексу; 

- проведення заходів по здійсненню нормативно-грошової оцінки земельних ділянок; 

- проведення семінарів-навчань з питань прогресивних технологій ведення галузі агропромислового 

комплексу. 

VІ.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯМ 

КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ 

Виконання Комплексної програми забезпечить сталий розвиток агропромислового комплексу 
Городищенської  ОТГ, підвищить ефективність виробництва, покращить забезпечення населення продуктами 
харчування за доступними цінами, сприятиме зростанню рівня життя та доходів жителів села. 

У результаті виконання Комплексної програми та реалізації запропонованих заходів очікується: 

- насичення товарних ринків конкурентоспроможною вітчизняною продукцією; 

- збереження та підвищення родючості ґрунтів, поліпшення агроекологічного стану ґрунтового покриву 

земель сільськогосподарського призначення; 

- збільшення кількості реалізації товарного молока та підвищення його якості; 

- покращення селекційно-племінної роботи, нарощування обсягів виробництва продукції тваринництва та 
чисельності поголів’я сільськогосподарських тварин; 

- поліпшення матеріально-технічної бази сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, що 

забезпечить просування сільськогосподарської продукції особистих селянських, фермерських господарств та 
фізичних осіб – сільськогосподарських товаровиробників – на організований аграрний ринок за стабільними 
цінами; 

- зростання доходів власників особистих селянських господарств; 

- виробництво органічної продукції; 

- стимулювання сільської молоді до започаткування ведення агровиробництва у сільській місцевості. 

VII. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 



Координацію та контроль за ходом виконання Програми покладається на виконавчий комітет 

Городищенської сільської ради. 

У разі необхідності внесення змін протягом терміну виконання Програми відповідальний виконавець готує 
уточнення показників, заходів та вносить їх на розгляд сесії сільської ради. 

Сільський голова                                                                           С.В.Соколюк 
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