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Інформація на публічний запит

На Ваш запит стосовно заходів стимулювання галузей сільського 

господарства і тваринництва повідомляємо наступне.
В державі діє Урядова програма підтримки сільськогосподарського 

товаровиробника, яка   є основним механізмом реалізації державної політики в 

аграрній сфері та супроводжується створенням сприятливих економічних умов, 
стимулюванням збільшення обсягів виробництва продукції тваринництва та 

бджільництва, а також залученням інвестицій у створення потужностей із 

зберігання і переробки сільськогосподарської продукції. 
В області державною програмою підтримки в галузі АПК скористалося 

308 агровиробників різних форм власності та 877 власників ОСГ за                   

15 напрямками фінансування, які залучили понад 168 мільйонів гривень. 
Зокрема на підтримку розвитку тваринництва спрямовано 63,1 мільйона 

гривень,  на підтримку фермерських господарств – 11,3 мільйона гривень.
Державна підтримка розвитку галузі тваринництва посприяла 

збільшенню виробництва тваринницької продукції та стабілізації чисельності 
поголів’я худоби в області. 
         За підсумками минулого року сільськогосподарськими підприємствами 

збільшено  виробництво молока  на 5,7 %, нарощено чисельність великої 
рогатої худоби на 7,0 % в т.ч. корів на 5,7 % , овець на 15,4 % до минулого 

року.
В рейтингу регіонів за залученим фінансовим ресурсом з державного 

бюджету область в загальному займає 13 місце в тому числі 1 місце за 

отримання бюджетної дотації за приріст корів (22 господарства отримали      

13,2 мільйона гривень), 2 місце за отримання спеціальної бюджетної дотації для 

ФГ за утримання 5 і більше корів (44 ФГ отримали 5,7 мільйона гривень).
Щодо фінансової підтримки галузі тваринництва у 2022 році. 

Механізм і напрями надання підтримки розвитку тваринництва та 

переробки сільськогосподарської продукції визначено постановами 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» (у редакції постанови Кабінеті Міністрів України від 12.05.2021     
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№ 517) та  від 7 лютого 2018 р. № 106 Про затвердження Порядку використання 

коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової 
підтримки розвитку фермерських господарств (із змінами внесеними  від         

21 квітня 2021 року № 384, та від  16 червня 2021 р. № 612). Дію зазначених 

державних програм  заплановано продовжити і у 2022 році.
Управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрації 

розроблено проект  Комплексної  програми розвитку агропромислового 

комплексу на 2022-       2026 роки  на умовах співфінансування з обласного та 

місцевих бюджетів і опубліковано на вебсайті обласної ради. 
Разом з цим органи місцевого самоврядування вправі передбачати в 

бюджеті громади кошти на розвиток галузі, яка на їх думку, потребує 

підтримки.

Начальник                      Юрій ГОРБЕНКО

Ольга Чирка 278106
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