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У Київській обласній державній адміністрації опрацьовано запит на 
інформацію, зареєстрований від 31.01.2022 № Ш-28/01-23, щодо прогнозів 
експертів про значний дефіцит продуктів харчування у першій половині 
2022 року, а також зменшення виробництва молока, яєць, м'яса впродовж 
2022–2024 років, про що, в межах компетенції, повідомляємо.

Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що 
органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові 
особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, 
що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації», публічна інформація – це відображена та 
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що 
була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних 
повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка 
знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших 
розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Враховуючи пріоритетне значення забезпечення продовольчої безпеки 
на Київщині, однією з оперативних цілей Стратегії розвитку Київської 
області на 2021-2027 роки (затверджена рішенням Київської обласної ради 
від 19.12.2019 № 789-32-VII зі змінами) визначено розвиток 
високотехнологічного сільськогосподарського виробництва. Для досягнення 
цієї цілі передбачено ряд завдань, а саме, впровадження інноваційних 
ресурсозберігаючих технологій в аграрному секторі та диверсифікація 
сільськогосподарського виробництва.

Реалізація таких завдань здійснюється через проєкти регіонального 
розвитку, підготовлені у рамках технічних завдань та передбачені Планом 
заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Київської області на 
2021-2027 роки, який затверджений рішенням Київської обласної ради від 
22.06.2020 № 858-35-VII зі змінами. 

Такі проєкти можуть фінансуватися за рахунок різних джерел 
фінансування, у тому числі за рахунок коштів Державного фонду 
регіонального розвитку шляхом співфінансування з місцевих бюджетів. 
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Ознайомитися зі Стратегією розвитку Київської області на 2021-2027 роки та 
Планом заходів з її реалізації у 2021-2023 роках можна за посиланням 
https://cutt.ly/jOcGKbm.

Крім цього, Стратегією визначені потенційні сфери смарт-спеціалізації 
Київщини, серед яких є харчова галузь. З метою обговорення проблемних 
питань, надання підтримки її інноваційного розвитку протягом 2021 року 
проведено ряд круглих столів за участю виробників хліба та хлібобулочних 
виробів, молочних та м’ясних продуктів, наукових установ, інституцій 
підтримки бізнесу та органів місцевого самоврядування, а також два 
воркшопи. Їх результатом стало виявлення сильних та слабких сторін 
харчової промисловості, а також визначення потенційних можливостей та 
загроз для її подальшого розвитку.

Зокрема, сформовано кейс проєктних ідей щодо підтримки розвитку 
харчової індустрії в області, що передбачається врахувати при підготовці 
Стратегії смартспеціалізації Київської області. Вони можуть фінансуватися 
за рахунок різних джерел. Ті проєкти, що можливо буде фінансувати за 
рахунок коштів місцевих бюджетів, передбачається включити до заходів 
відповідних місцевих цільових програм. Для отримання фінансування за 
рахунок коштів державного бюджету проєкти регіонального розвитку 
можуть подаватися органами місцевого самоврядування, агенціями 
регіонального розвитку, утвореними відповідно до Закону України «Про 
засади державної регіональної політики», для участі у конкурсі проєктів, що 
фінансуються за кошти ДФРР або державного бюджету, що надійшли від 
Європейського Союзу в якості секторальної підтримки.

Крім вищезазначеного, з метою підтримки сфери смарт-спеціалізації 
«Виробництво інноваційних харчових продуктів з вдосконаленими 
споживними якостями (функціональна їжа)» у листопаді 2021 року 
проведено стратегічну сесію за участю понад 30 представників бізнесу, науки 
та громадських організацій для обговорення створення інноваційного 
кластеру функціональної їжі та формування ініціативної групи для 
координації питань щодо його створення.

Створення такого кластеру сприятиме об’єднанню зусиль виробників 
харчової продукції, науковців та органів влади для підтримки інноваційної 
складової діяльності харчових підприємств, з одного боку, з іншого – на 
формування культури здорового та збалансованого харчування людей. На 
даний час підготовлено проєкт Меморандуму про співпрацю зі створення 
інноваційного кластеру функціональної їжі, учасниками якого виявили 
бажання стати представники бізнесу Київщини, науковці, представники 
громадських організацій та територіальних громад (всього 11 учасників). 
Відповідний пакет документів перебуває на підписі учасників кластеру.

Слід зазначити, що в Київській області діє Комплексна програма 
розвитку сільського господарства та сільських територій Київської області на 
2021-2023 роки «Дієвий аграрій – успішна громада» (розпорядження голови 
Київської обласної державної адміністрації від 07.12.2020 № 690), основним 
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напрямком реалізації якої є нарахування дотації за утримання корів 
суб’єктам господарювання, що зареєстровані в Київській області, за кошти 
обласного бюджету – 7,150 млн. грн.

Зокрема, у 2021 році здійснювалася державна підтримка 
сільгосптоваровиробників області в розмірі 260 млн.грн. за такими 
напрямами: дотація за утримання кіз та овець; спеціальна бюджетна дотація 
за наявні бджолосім’ї; дотація за приріст поголів’я корів власного 
відтворення; часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого 
відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, 
молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, 
вівцематок, баранів, ярок, бджолиних пакетів, бджолиних маток, сперми 
бугаїв і кнурів та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну 
(генетичну) цінність; часткове відшкодування вартості будівництва та/або 
реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств 
з переробки сільськогосподарської продукції; фінансова підтримка розвитку 
фермерських господарств (спеціальна бюджетна дотація за утримання корів 
молочного напряму продуктивності фермерському господарству, у власності 
якого перебуває від п’яти корів); часткова компенсація вартості 
сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва); 
фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом 
здешевлення кредитів); фінансова підтримка розвитку садівництва, 
виноградарства та хмелярства); субсидія з розрахунку на одиницю 
оброблюваних угідь (гречка). Вищезазначені напрями Міністерством 
аграрної політики та продовольства плануються продовжувати і у 2022 році.

Заступник голови                                                                Андрій ЛІСОВИК

Василь Олексюк 234 63 24 
Наталія Погребна 286 83 52
Валерій Антонюк 286 86 63


