
 

 

 

Програма 

фінансової підтримки розвитку молочного скотарства в Самбірському районі 

Львівської області у 2018 році 

 

За останні роки в тваринництві району спостерігається ряд негативних 

тенденцій, зокрема скорочення поголів’я корів основного стада, як наслідок 

зменшення виробництва молока у всіх категоріях господарств. 

Основне завдання галузі тваринництва - нарощування виробництва молока 

як важливого продукту харчування та сировини для харчопереробної галузі 

промисловості району.   

Мета Програми 
Метою Програми фінансової підтримки розвитку молочного скотарства є 

збільшення кількості поголів’я корів основного стада. Виконання Програми 

сприятиме збільшенню виробництва молока, що забезпечить сировиною 

молокопереробні підприємства району. 

Напрямки реалізації Програми 
Районна Програма фінансової підтримки розвитку молочного скотарства  

сприятиме збільшенню чисельності поголів’я корів основного стада у всіх 

категоріях господарств. Для досягнення цієї цілі необхідно виділити з бюджету 

району 50 тис. грн, які будуть використані для здешевлення вартості придбанних в 

агроформуваннях  корови, нетелі та телиці парувального віку.  Право на отримання 

фінансової підтримки мають сільгосппідприємства, приватні підприємці та фізичні 

особи, які закупили у 2018 році корови, нетелі та телиці парувального віку 

молочного напряму продуктивності та  на дату подання документів утримують 3 і 

більше корів, нетелів та телиць. Фінансова підтримка надається в розмірі до 60 % 

від вартості придбаного поголів’я. 

Порядок виділення коштів 
Для отримання фінансової підтримки сільгосппідприємства, приватні 

підприємці та фізичні особи подають на розгляд районної комісії з питань 

розподілу бюджетних коштів, виділених під Програми розвитку агропромислового 

комплексу району, заяву та належним чином завірені копії документів: 

юридична особа  
-  відомості переміщення тварин;  

-  накладної  на придбання; 

- платіжного документу про сплату, з відбитком печатки про проведену оплату; 

- звіту про стан тваринництва (ф-24 сг) на останню звітну дату на момент подання 

документів (або довідку органу місцевого самоврядування про наявне поголів’я 

ВРХ); 

- довідку про наявність (відсутність) протермінованої заборгованості по сплаті 

податку з доходів фізичних осіб та заробітної плати; 

- копію витягу, або виписки з єдиного державного реєстру та номер рахунку в 

банку; 

- письмове зобов'язання повернути у місячний строк до бюджету одержані 

бюджетні кошти у разі встановлення контролюючими органами факту їх 

незаконного одержання та/або нецільового використання та у випадку зменшення 

закупленого поголів’я ВРХ станом на 1 січня наступного року (у разі неповернення 

коштів у зазначений строк нараховується пеня у розмірі 120 відсотків річних 

облікової ставки Національного банку за кожний день прострочення). 



 

 

 

фізична особа, 

приватний підприємець 

        - відомості переміщення тварин;  

         - накладної на придбання;  

         - платіжного документу про сплату з відбитком печатки про проведену 

оплату. 

              - витяг з погосподарської книги стосовно наявного поголів’я корів; 

- копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера 

фізичній особі та номер рахунку в банку; 

- письмове зобов'язання повернути у місячний строк до бюджету одержані 

бюджетні кошти у разі встановлення контролюючими органами факту їх 

незаконного одержання та/або нецільового використання та у випадку зменшення 

закупленого поголів’я ВРХ станом на 1 січня наступного року (у разі неповернення 

коштів у зазначений строк нараховується пеня у розмірі 120 відсотків річних 

облікової ставки Національного банку за кожний день прострочення). 

Документи подаються на розгляд комісії з питань розподілу бюджетних 

коштів, виділених під Програми розвитку агропромислового комплексу району та 

розглядаються в порядку їх надходження до 1 грудня поточного року. Згідно 

рішення даної комісії управління агропромислового розвитку складає зведену 

відомість щодо нарахування фінансової підтримки для здешевлення вартості 

придбання корів, нетелів та телиць парувального віку молочного напрямку 

продуктивності і подає фінансовому управлінню для проведення фінансування. 

Одержані кошти управління агропромислового розвитку спрямовує на 

рахунки учасників Програми, відкриті в установах банків.   

Термін реалізації Програми 
Програма розрахована для реалізації протягом 2018 року. 

 

Кошторис 

програми фінансової підтримки розвитку 

молочного скотарства в районі 

Статті витрат коштів КЕКВ Сума виділених 

коштів, тис. грн 

1. Здешевлення вартості придбання корів, 

нетелів та телиць парувального віку молочного 

напрямку 

2610 50,0 

                           В с ь о г о :  50,0 

Реалізація Програми фінансової підтримки розвитку молочного скотарства 

дасть можливість у найближчі роки значно посилити потенціал галузі 

тваринництва, наситити ринок продукцією тваринництва, зробити продукцію 

конкурентоздатною та доступною для пересічного громадянина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управління 

агропромислового розвитку     Микола Аннич 
 


