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І. Загальні положення 

 

1.1. Паспорт 

Програми розвитку агропромислового комплексу  

та сільських територій Сумської області на період до 2020 року  
 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Сумська обласна державна адміністрація 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення 

Програми 

Розпорядження голови Сумської обласної 

державної адміністрації від 25.04.2016  

№ 209-ОД «Про розроблення проекту 

Програми розвитку агропромислового 

комплексу та сільських територій 

Сумської області на період до 2020 року» 

 

3. Розробник Програми Департамент агропромислового розвитку 

Сумської обласної державної 

адміністрації, Сумський національний 

аграрний університет, Інститут 

сільського господарства Північного 

Сходу НААН України 

 

4. Співрозробники 

Програми 

Головне управління Держгеокадастру у 

Сумській області, Сумська філія  

ДУ «Держгрунтоохорона», Сумська 

дослідна станція садівництва Інституту 

садівництва НААН України, Дослідна 

станція луб’яних культур ІСГПС НААН 

України, Сумське обласне управління 

водних ресурсів,  управління охорони, 

використання і відтворення водних 

біоресурсів та регулювання рибальства в 

Сумській області, Департамент 

економічного розвитку і торгівлі 

Сумської обласної державної 

адміністрації, Департамент екології та 

охорони природних ресурсів Сумської 

обласної державної адміністрації, 

ДП «Сумський регіональний науково-

виробничий центр стандартизації, 

метрології і сертифікації», Сумська 

торгово-промислова палата, Головне 

управління Держпродспоживслужби в 

Сумській області 
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5. Відповідальний 

виконавець Програми 

Департамент агропромислового розвитку 

Сумської обласної державної 

адміністрації 

 

6. Учасники Програми Районні державні адміністрації, 

виконавчі комітети міських рад, сільські 

та селищні ради, сільськогосподарські 

підприємства, суб’єкти господарювання 

області, особисті селянські господарства 

7. Термін реалізації 

Програми 

2016-2020 роки 

7.1. Етапи виконання 

Програми: 

І етап – 2016-2018 роки 

ІІ етап – 2019-2020 роки 

8. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми  

Обласний, місцевий 

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми-всього, 

млн. гривень 

 

 

 

 

6 644,120 

 у тому числі :  

9.1. - кошти обласного 

бюджету, млн. гривень 

 

32,570 

9.2. - кошти місцевих 

бюджетів, млн. гривень 

 

25,050  

9.3. - кошти інших джерел, 

млн. гривень 

 

6 586,500 
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1.2. Стан та аналіз основних проблем аграрного  

сектору економіки області 

 

Агропромисловий комплекс Сумщини відноситься до провідних галузей 

економіки області, стан справ в якій впливає на рівень і якість життя населення, 

стабільну роботу галузей, що споживають сільськогосподарську продукцію,  та 

формування експортного потенціалу регіону. 

Він налічує 387 сільськогосподарських підприємств різних форм 

власності та господарювання, 721 фермерське господарство, понад 80 великих 

та середніх підприємств переробної та харчової промисловості. 

Крім того, агропромисловий комплекс включає в себе  

46 сільськогосподарських кооперативів та 135,8 тис. особистих селянських 

господарств.  

Саме результати господарювання в агропромисловому комплексі 

великою мірою визначають загальні показники валового виробництва, 

наповнення державного та місцевих бюджетів, рівня життя переважної 

більшості людей. 

Значну організаційну, інформаційну та консультативну роботу 

здійснюють в районах структурні підрозділи з питань агропромислового 

розвитку місцевих державних адміністрацій, функції яких необхідно в 

подальшому передбачити в структурі апарату та виконавчих органів 

об’єднаних територіальних громад області. 

Ці структурні підрозділи виконують завдання, пов'язані з реалізацією 

програм, що фінансуються з обласного і місцевих бюджетів, утворюють 

конкурсні комісії із розподілу бюджетних призначень, що є ефективним 

механізмом допомоги аграріям з боку держави.  

До завдань і функцій зазначених структурних підрозділів належить стан 

забезпечення продовольчої безпеки регіону, організація роботи з питань 

розвитку галузей рослинництва і тваринництва, землеробства, племінної 

справи, карантинного режиму, створення умов для покращення інноваційно-

інвестиційного стану розвитку галузей агропромислового виробництва, аналізу 

кон’юнктури аграрного ринку, моніторингу рівня забезпечення споживчого 

попиту на харчові продукти в регіоні, виявлення проблем розвитку 

агропромислового комплексу та оперативного реагування. 

Сільське господарство Сумщини спеціалізується в рослинництві на 

вирощуванні зернових і технічних культур, у тваринництві – на виробництві 

молока, м’яса великої рогатої худоби та свиней.  

В обсягах загальноукраїнського виробництва частка сільського 

господарства Сумської області становить: виробництво зерна – 6,2%, 

соняшнику – 4,2%, картоплі – 5,1%, овочів – 2,1%, м’яса – 2%, молока – 3,9% та 

яєць – 2,5%. 

Частка сільського господарства (включаючи лісове та рибне 

господарство) у структурі валової доданої вартості за видами економічної 

діяльності області становить 18,2% (по Україні – 9,9%). 
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Основними проблемними питаннями розвитку агропромислового 

комплексу та сільських територій області є: 

недостатній рівень технологічного і технічного забезпечення 

сільськогосподарських та переробних підприємств; 

недосконала система ціноутворення на сільськогосподарську продукцію; 

нераціональне використання земель сільськогосподарського призначення; 

недостатній рівень державної підтримки вітчизняного дрібнотоварного 

сільськогосподарського виробника; 

невідповідність сільськогосподарської продукції міжнародним 

стандартам якості та безпеки; 

зниження попиту на сільськогосподарську продукцію на внутрішньому 

ринку внаслідок зменшення платоспроможності населення; 

недостатнє фінансове забезпечення сільськогосподарських виробників; 

недостатня забезпеченість висококваліфікованими кадрами; 

недостатній розвиток логістичної інфраструктури. 

Необхідність розробки Програми розвитку агропромислового комплексу 

та сільських територій Сумської області на період до 2020 року викликана: 

- завершенням строку реалізації Державної цільової програми розвитку 

українського села на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1158; 

- завершенням строку, на який поширювалася дія Закону України «Про 

основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року»; 

- завершенням строку реалізації Програми розвитку агропромислового 

комплексу та сільських територій Сумської області на період до 2015 року; 

- доцільністю підготовки нового стратегічного документа, розробленого 

відповідно до європейських стандартів. 

Вирішення цих питань і вимагає розроблення, прийняття та виконання 

Програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій 

Сумської області на період до 2020 року (далі – Програма). 

Програма спрямована на реалізацію завдань Державної стратегії 

регіонального розвитку України на період до 2020 року, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385, Стратегії 

регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року та Плану її 

реалізації на 2015-2017 роки, затверджених рішенням Сумської обласної ради 

від 09.04.2015. Вона  сприятиме підвищенню конкурентоздатності 

агропромислового комплексу та розвитку сільських територій на сталій основі 

відповідно до стандартів ЄС і міжнародних стандартів, залученню інвестицій у 

галузь, поліпшенню якості життя й економічного благополуччя людей, які 

проживають у сільській місцевості 
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1.3. Мета Програми 

 

Метою Програми є підтримка створення доданої вартості місцевими 

товаровиробниками через запровадження організаційних, комунікаційних 

заходів та фінансової підтримки. 

 

1.4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів 

та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми 

 

Проблемні питання розвитку агропромислового комплексу та сільських 

територій Сумської області передбачається вирішити шляхом: 

 відшкодування витрат суб’єктам господарювання в межах коштів, 

передбачених в обласному та місцевих бюджетах на реалізацію заходів 

Програми; 

 проведення майстер-класів, тематичних семінарів, нарад у форматі 

«круглих столів», форумів, конференцій, тощо; 

 висвітлення проблемних питань Департаментом агропромислового 

розвитку Сумської обласної державної адміністрації в засобах масової 

інформації та соціальних мережах; 

 організації комунікації і обміну досвідом між суб’єктами аграрних 

формувань, сприяння проведенню презентацій та реалізації продукції за 

допомогою виставок та ярмарків.  

Виконання програми планується в два етапи. На першому етапі (2016-

2018 роки) передбачається: 

створення інформаційного середовища для аграріїв на базі Департаменту 

агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації та 

структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку районних 

державних адміністрацій із залученням наукових та освітніх установ області, 

впровадження науково обґрунтованих методик виробництва 

сільськогосподарської продукції; 

адаптація державних органів агропромислового комплексу області в 

умовах проведення адміністративних реформ та створення об’єднаних 

територіальних громад; 

створення та розвиток об’єднаних територіальних громад. 

На другому етапі (2019-2020 роки) передбачається: 

забезпечити виконання визначених заходів за кожним напрямом розвитку 

аграрного сектору та сільських територій; 

досягти передбачених Програмою обсягів виробництва продукції; 

передбачити подальшу роботу з розвитку села та аграрного сектору; 

створити соціальні, економічні та інші умови для забезпечення 

необхідних темпів і обсягів виробництва та умов проживання сільського 

населення. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок: 

коштів обласного бюджету в межах 32,570 млн. гривень; 
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коштів місцевих бюджетів у межах 25,050 млн. гривень; 

коштів сільськогосподарських, переробних підприємств та інвестиційних 

ресурсів у межах 6 586,500 млн. гривень. 

Обсяги та напрямки видатків з обласного та місцевих бюджетів щорічно 

визначаються рішеннями місцевих рад про місцеві бюджети в межах 

фінансових можливостей.  

Порядки використання коштів обласного та місцевих бюджетів за 

напрямками розробляються Сумською обласною державною адміністрацією та 

затверджуються Сумською обласною радою. Положення про Конкурсну 

комісію з питань виконання заходів Програми розвитку агропромислового 

комплексу та сільських територій Сумської області на період до 2020 року, 

порядки використання коштів обласного бюджету за напрямками, 

передбаченими Програмою, наведено в додатках 4.1.-4.7. Ресурсне 

забезпечення Програми наведено в додатку 4.8. до Програми. 

 

1.5. Завдання, заходи та результативні показники Програми 

 

Завданнями Програми є: 

 Підтримка зайнятості сільського населення, створення додаткових 

можливостей для зростання доходів індивідуальних домогосподарств, малого 

та середнього аграрного бізнесу, стимулювання сільської молоді до 

започаткування ведення агровиробництва в сільській місцевості. 

 Забезпечення населення області продуктами харчування, безпечними 

для здоров’я. 

 Підвищення добробуту сільського населення. 

 Збереження історико-культурної спадщини, популяризація місцевих 

традицій та ремесел. 

 Залучення інвестицій у розвиток агропромислового комплексу та 

сільських територій області, розвиток інфраструктури аграрного ринку області. 

 Створення інформаційного середовища для аграріїв на базі 

Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної 

адміністрації та структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку 

районних державних адміністрацій із залученням наукових та освітніх установ 

області, впровадження науково обґрунтованих методик виробництва 

сільськогосподарської продукції. 

 Забезпечення доступності до агропродукції місцевого виробництва. 

 Створення та розвиток об’єднаних територіальних громад. 

 Підвищення кваліфікації відповідних менеджерів органів місцевого 

самоврядування, в тому числі об’єднаних територіальних громад, державних 

органів, максимальне наближення освітньої системи і системи кадрового 

забезпечення до вимог аграрного сектору, вирішення проблемних питань з 

підготовки фахівців. 

 Популяризація якісної продукції місцевих товаровиробників та 

підвищення її конкурентоспроможності. 
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 Збільшення валового виробництва сільськогосподарської продукції:  

- зерна – до 4,1 млн. тонн, або на 414,7 тис. тонн більше рівня 2015 року; 

- овочів –до 196,8 тис. тонн, або на 12 тис. тонн більше рівня 2015 року; 

- плодів та ягід – до 18 тис. тонн, або на 0,8 тис. тонн до рівня 2015 року;  

- м’яса всіх видів (у живій вазі) – до 67,2 тис. тонн, або на 0,7 тис. тонн до 

рівня 2015 року; 

- молока – до 430 тис. тонн, або на 12,4 тис. тонн до рівня 2015 року. 

Перелік завдань і заходів наведено в додатку 4.9. до Програми. 

 

ІІ. Розвиток галузей аграрного сектору економіки області  

 

2. 1. Розвиток галузі рослинництва 

 

2.1.1.Зерно 

 

Зернове господарство є стратегічною галуззю економіки Сумської 

області. Вирощене на Сумщині зерно реалізується в інші регіони України та 

експортується за кордон. Зерно є сировиною для борошномельних та 

комбікормових підприємств регіону, переробляється самостійно 

сільськогосподарськими підприємствами. Надходження коштів від продажу 

зерна та зернопродуктів забезпечують фінансову стійкість аграрних 

підприємств. 

За підсумками 2011-2015 років зернові і зернобобові культури в 

середньому займали площу 660,8 тис. гектарів, що становило в структурі 

посівних площ Сумської області майже 61%. Упродовж визначеного періоду 

посіви зернових культур постійно збільшувалися. У 2015 році в усіх категоріях 

господарств області посівна площа під зерновими та зернобобовими 

культурами становила 671 тис. гектарів, що більше порівняно з 2011 роком на 

0,8%. Збільшення посівів зернових культур відбулося за рахунок розширення 

посівних площ пшениці озимої та кукурудзи на зерно. Домінує кукурудза, 

посіви якої в структурі посівних площ становлять 46%, пшениці озимої – 37%.  

Обсяги виробництва зерна в Сумській області впродовж 2011-2015 років 

коливалися від 2,5 до 4 млн. тонн. 

При цьому посіви інших зернових культур зменшувалися. Зокрема, за цей 

же період посівні площі жита та ячменю зменшилися майже у 2 рази, вівса – на  

42%, гречки – на 28%. 

За підсумками 2015 року в усіх категоріях господарств Сумщини зібрали 

3,7 млн. тонн зерна, що на 5,6% менше рівня 2014 року та в 1,5 рази 

перевищило рівень 2011 року. Але слід відмітити, що за останні декілька років 

валове виробництво зернових становить не нижче за 3,5 млн. тонн, тобто 

намітилась стійка тенденція до підвищення обсягів виробництва зерна. 
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Рис. 1. Структура посівних площ зернових і зернобобових культур у всіх категоріях 

господарств Сумської області в 2015 році, % 

 

Внутрішні потреби області умовно можна вважати на рівні 

продовольчого, насіннєвого і фуражного фондів. Продовольчий фонд по всіх 

категоріях господарств області становить у межах 138 тис. тонн, насіннєвий – 

76 тис. тонн, фуражний фонд –  понад 500 тис. тонн.  Виходячи з цього, область 

має і завжди буде мати надлишок ресурсів зерна для експорту у розмірі понад  

3 млн. тонн. 

Експортні ціни на сільськогосподарську продукцію через девальвацію 

гривні виросли в гривневому еквіваленті. Така тенденція стимулювала експорт 

зернових культур, в основному пшениці та кукурудзи. 

Основне виробництво зерна зосереджено в сільськогосподарських 

підприємствах. Так, за підсумками 2015 року ними було зібрано 3,5 млн. тонн 

зерна, що становило 93,7% від його загального виробництва в Сумській області.  

 

 
Рис. 2. Динаміка вирощування зернових і зернобобових культур у всіх категоріях 

господарств Сумської області 
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У 2015 році середня урожайність зернових та зернобобових культур у 

всіх категоріях господарств області становила 56 ц/га, що на 6,4 ц/га менше 

2014 року та в 1,5 рази більше рівня 2011 року. Цього вдалося досягти через 

збільшення частки посівів кукурудзи на зерно, яка має значно вищий рівень 

урожайності порівняно з іншими зерновими та зернобобовими культурами. Так, 

у 2015 році урожайність кукурудзи на зерно становила 76,6 ц/га, що лише на 6 

ц/га менше від її рекордного рівня, досягнутого у 2014 році. За цим показником 

Сумщина в 2015 році посіла перше місце серед регіонів України.  

Виробництво зернових культур в області в повній мірі забезпечує 

продовольчу безпеку регіону. 

Поряд з тим сільськогосподарські товаровиробники Сумщини стикаються 

з одними й тими ж проблемами: перевищення пропозиції зерна над попитом; 

занизька ціна на зерно на внутрішньому ринку; залежність аграріїв від 

зернотрейдерів, які сьогодні контролюють переважну частину товаропотоків 

зерна; експортні обмеження та інше.  

Всі ці проблеми обумовлюють об’єктивну необхідність пошуку 

інноваційних шляхів підвищення конкурентоспроможності продукції 

українських зерновиробників як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках. 

Завдання Програми: 

залучення інвестицій у будівництво (реконструкцію) об’єктів із 

зберігання та переробки зернових культур в області, розвиток інфраструктури 

аграрного ринку області; 

створення інформаційного середовища для аграріїв на базі Департаменту 

агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації та 

структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку районних 

державних адміністрацій із залученням наукових та освітніх установ області, 

впровадження науково обґрунтованих методик вирощування зернових культур; 

збільшення валового виробництва зерна – до 4,1 млн. тонн, або на  

414,7 тис. тонн більше рівня 2015 року (додаток 4.10.) 

Вищезазначені проблемні питання передбачається вирішити 

шляхом: 

реконструкції та будівництва нових потужностей для зберігання зерна 

(додаток 4.11.); 

будівництва та уведення в дію ліній з виробництва борошна і круп, цехів 

з переробки зерна (додаток 4.12.); 

реконструкції та будівництва зерносушильних (зерноочисних) комплексів 

(додаток 4.13.); 

 зернотоків загальною потужністю понад 400 тис. тонн (додаток 4.14.); 

проведення майстер-класів, тематичних семінарів, нарад у форматі 

«круглих столів» форумів, конференцій, тощо; 

висвітлення проблемних питань Департаментом агропромислового 

розвитку Сумської обласної державної адміністрації в засобах масової 

інформації та соціальних мережах; 
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проведення презентацій та реалізації продукції за допомогою виставок та 

ярмарків. 

 

2.1.2. Олійні культури 

 

У Сумській області поширено вирощування олійних культур, серед яких 

найбільші площі займають соняшник, соя.  

Соняшник. У 2015 році площа до збирання соняшнику в усіх категоріях 

господарств Сумської області становила 175,2 тис. гектарів, що менше на 0,2% 

порівняно з 2014 роком, але в 1,5 рази більше порівняно з 2011 роком. 

Упродовж 2011-2015 років валове виробництво соняшнику зростало. На це 

впливало розширення посівних площ та зростання урожайності. Так, у  

2015 році всіма категоріями господарств Сумщини вироблено 471,2 тис.  тонн 

цієї культури, що на 11,2% перевищує рівень 2014 року та майже вдвічі більше 

урожаю 2011 року. Виходячи із середньої урожайності соняшнику за останні 

три роки (25,5 ц/га), у 2020 році очікуваною є урожайність цієї культури на 

рівні 27-27,5 ц/га, тобто вище на 6% до рівня 2013-2015 років. 

Вирощування соняшнику протягом останніх років залишається найбільш 

рентабельним видом діяльності аграрних підприємств. У 2015 році рівень 

рентабельності соняшнику становив 78,6% проти 35,2% у 2011 році. 

Сприятлива кон’юнктура світового ринку є ключовим чинником, що стимулює 

сільськогосподарських товаровиробників вирощувати соняшник. 

 

 
Рис. 3. Динаміка виробництва соняшнику в усіх категоріях господарств Сумської 

області 
 

Соя. На Сумщині соя належить до перспективних, економічно 

привабливих культур. Підтвердженням цього є розширення в області її 

посівних площ, зростання урожайності та збільшення валового збору. Так, у 

2015 році площі збирання культури становили 104 тис. гектарів, або у 2,5 рази 

більше порівняно з 2011 роком, валовий збір – 220,8 тис. тонн, що у 2,8 рази 

більше до рівня 2011 року. 
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Рис. 4. Динаміка вирощування сої в усіх категоріях господарств Сумської області 

 

Аналіз виробництва сої в адміністративно-територіальних районах 

Сумської області свідчить, що посівна площа під культурою не перевищувала 

5-6 тис. гектарів, що в межах 4-6% від загальної площі ріллі, а урожайність 

здебільшого перебувала на рівні середньої по Україні, тобто резерви 

збільшення обсягів виробництва є достатньо великими. 

Вирощування сої має позитивний ефект для всього сільського 

господарства, оскільки ця культура є ідеальним попередником практично для 

всіх зернових культур. Її особливою властивістю є наявність бульбочкових 

бактерій, які дозволяють фіксувати азот з повітря і за період вегетації 

накопичувати його в ґрунті. Це дуже важливо в економічному плані при 

недостатніх обсягах внесення мінеральних та органічних добрив. Рівень 

рентабельності сої у 2015 році становив 43,3% проти 5,3% збитковості у  

2011 році. 

Поряд з цим зростаючий попит на насіння олійних культур, зокрема 

зовнішній, спричинив збільшення посівних площ соняшнику в області. Це 

явище можна оцінити виключно як негативне через його ґрунтовиснажливий 

характер, а тому потрібно підтримувати тенденції щодо збільшення частки сої в 

структурі виробництва олійних культур. 

Завдання Програми: 

залучення інвестицій у будівництво (реконструкцію) об’єктів із 

зберігання насіння та переробки олійних культур в області, розвиток 

інфраструктури аграрного ринку області;  

створення інформаційного середовища для аграріїв на базі Департаменту 

агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації та 

структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку районних 

державних адміністрацій із залученням наукових та освітніх установ області, 

впровадження науково обґрунтованих методик вирощування олійних культур. 
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Вищезазначені проблемні питання передбачається вирішити 

шляхом: 

будівництва заводу з переробки сої потужністю 250 тис. тонн        

(додаток 4.12.); 

проведення майстер-класів, тематичних семінарів, нарад у форматі 

«круглих столів», форумів, конференцій з питань упровадження у виробництво 

наукових і практичних розробок Інституту сільського господарства Північного 

Сходу НААН України та Сумського національного аграрного університету в 

селекції та насінництві олійних культур, технологій їх вирощування; 

висвітлення проблемних питань Департаментом агропромислового 

розвитку Сумської обласної державної адміністрації в засобах масової 

інформації та соціальних мережах. 

 

2.1.3. Картопля 

 

Упродовж 2011-2015 років площі під картоплею в Сумській області мали 

тенденцію до скорочення. Якщо у 2011 році площа картоплі до збирання 

становила 66,3 тис. гектарів, то у 2015 році – лише 57,4 тис. гектарів в усіх 

категоріях господарств.  

За останні п’ять років найвищий рівень урожайності картоплі 

спостерігався в 2014 році і становив 221,5 ц/га, найнижчий – у 2012 році і 

становив 170 ц/га. У 2015 році картоплі в Сумській області виробили 1,07 млн. 

тонн при урожайності 186 ц/га. 

 

 
Рис. 5. Динаміка виробництва картоплі в усіх категоріях господарств Сумської області 

за 2011-2015 роки 
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За урожайністю, стійкістю до хвороб, проявом інших агрономічних ознак 

впливу на рослини під час вегетаційного періоду мають кращі показники такі 

сорти: Тирас, Дніпрянка, Скарбниця, Щедрик, Слов’янка, Анатан, Легенда та 

Звіздаль,  тому ці сорти рекомендуються для вирощування в Сумській області.  

У Сумському національному аграрному університеті організовано 

вирощування добазового, базового та елітного насіння. Це надзвичайно дійовий 

важіль інтенсифікації розмноження нових сортів. 

 

 
Рис. 6. Кращі за врожайністю сорти картоплі в умовах Сумської області  

 

Вирощування картоплі на території Сумської області є прибутковим 

напрямком виробництва, зокрема у 2015 році рівень рентабельності становив 

39,4% проти  24,9% збитковості у 2011 році. 

У господарствах населення виробляється 99,1% картоплі від загального 

обсягу її виробництва в області, і лише 0,9% виробляють сільськогосподарські 

підприємства.  

Проблемою картоплярства є відсутність картоплесховищ (комунальних, 

кооперативних) у сільській місцевості для зберігання продукції, вирощеної у 

домогосподарствах населення; відсутність налагоджених комунікацій для 

напівоптового продажу заготовленої від домогосподарств населення картоплі за 

ринково привабливими цінами. 

Завдання Програми: 

залучення інвестицій у будівництво (реконструкцію) об’єктів із 

зберігання картоплі в області, розвиток інфраструктури аграрного ринку 

області; 

підтримка зайнятості сільського населення, створення додаткових 

можливостей для зростання доходів індивідуальних домогосподарств, малого 

та середнього аграрного бізнесу, стимулювання сільської молоді до 

започаткування ведення агровиробництва в сільській місцевості; 

створення інформаційного середовища для аграріїв на базі Департаменту 

агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації та 

структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку районних 
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державних адміністрацій із залученням наукових та освітніх установ області, 

впровадження науково обґрунтованих методик вирощування картоплі;  

забезпечення населення області продуктами харчування, що безпечні для 

здоров’я; 

популяризація якісної продукції місцевих товаровиробників та 

підвищення її конкурентоспроможності. 

Вищезазначені проблемні питання передбачається вирішити 

шляхом: 

модернізації та введення в дію картоплесховища потужністю 50 тонн 

(додаток 4.15.); 

проведення майстер-класів, тематичних семінарів, нарад у форматі 

«круглих столів», форумів, конференцій з питань упровадження у виробництво 

наукових і практичних розробок Інституту сільського господарства Північного 

Сходу НААН України та Сумського національного аграрного університету в 

селекції та насінництві картоплі, технологій їх вирощування; 

висвітлення проблемних питань Департаментом агропромислового 

розвитку Сумської обласної державної адміністрації в засобах масової 

інформації та соціальних мережах. 

 

2.1.4. Овочі 

 

У 2015 році всіма категоріями господарств області на площі  

10 тис. гектарів зібрано 189,2 тис. тонн овочів при урожайності 189,3 ц/га, при 

цьому, у домогосподарствах населення вироблено 183,2 тис. тонн овочів, що 

становить 96,8% від загального обсягу їх виробництва в цілому по області. 

Вирощеної продукції достатньо для забезпечення внутрішніх споживчих 

потреб населення Сумщини.  

Пропозиція овочів на ринку в період її збирання (липень-жовтень) 

перевищує попит у 3-4 рази. За оцінками експертів через відсутність збуту та 

можливостей зберігання до третини овочів щорічно псується або згодовується 

тваринам. Як наслідок, ефективність подальшого розвитку галузі овочівництва 

Сумщини залежить від розбудови логістичної інфраструктури та налагодження 

заготівельно-збутової системи. На сьогоднішній день збутом овочевої продукції 

в основному займаються самі виробники. 

Завдання Програми: 

залучення інвестицій у будівництво (реконструкцію) об’єктів із 

зберігання та шліфування і пакування овочевої продукції, розвиток 

інфраструктури аграрного ринку області; 

підтримка зайнятості сільського населення, створення додаткових 

можливостей для зростання доходів індивідуальних домогосподарств, малого 

та середнього аграрного бізнесу, стимулювання сільської молоді до 

започаткування ведення агровиробництва в сільській місцевості; 

створення інформаційного середовища для аграріїв на базі Департаменту 

агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації та 
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структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку районних 

державних адміністрацій із залученням наукових та освітніх установ області, 

впровадження науково обґрунтованих методик вирощування овочів; 

забезпечення населення області продуктами харчування, що безпечні для 

здоров’я; 

популяризація якісної продукції місцевих товаровиробників та 

підвищення її конкурентоспроможності; 

збільшення валового виробництва овочів – до 196,8 тис.тонн, або на 

12 тис.тонн більше рівня 2015 року (додаток 4.10.). 

Вищезазначені проблемні питання передбачається вирішити 

шляхом: 

придбання обладнання для цеху по шліфуванню, пакуванню овочевої 

продукції (додаток 4.12.); 

модернізації, будівництва та уведення в дію сучасних овочесховищ  

(додаток 4.15.);  

проведення майстер-класів, тематичних семінарів, нарад у форматі 

«круглих столів», форумів, конференцій з питань упровадження у виробництво 

наукових і практичних розробок Інституту сільського господарства Північного 

Сходу НААН України та Сумського національного аграрного університету в 

селекції та насінництві овочів, технологій їх вирощування; 

висвітлення проблемних питань Департаментом агропромислового 

розвитку Сумської обласної державної адміністрації в засобах масової 

інформації та соціальних мережах. 
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Рис. 7. Динаміка вирощування овочів у всіх категоріях господарств Сумської області 
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2.1.5. Плоди та ягоди 

 

За період 2011-2015 років плодово-ягідні насадження на Сумщині 

займали площу 3,2 тис. гектарів. Середнє валове виробництво в цей період 

становило 15,7 тис. тонн, урожайність – 48,1 ц/га. 

Майже п’яту частину в структурі плодово-ягідних насаджень займали 

ягідники. Загальна площа таких насаджень становила 624,2 гектарів, у тому 

числі: суниці, полуниці – 206,3 гектара, малини – 140 гектарів, смородини –  

7,3 гектара та аґрусу – 20,2 гектара. 

Обсяг виробництва плодово-ягідної продукції за останні п’ять років 

коливався від 13,9 тис. тонн у 2012 році до 17,2 тис. тонн – у 2015 році. За 

підсумками  2015 року було вироблено продукції зерняткових культур в обсязі 

9,5 тис. тонн, що становить 55,1% від загального виробництва. У свою чергу 

продукції кісточкових насаджень зібрано 4,5 тис. тонн (26,3% загального 

виробництва), серед яких більш урожайними виявилися плодові насадження 

слив та вишень, ягідники забезпечили 3,1 тис. тонн продукції (18%), де 

домінували полуниця та суниця, які забезпечили 51% валового збору ягідних 

культур, решта – малина та смородина. 

 

Зерняткові

53%
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27%

Горіхоплідні

1%
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19%

. 

Рис. 8. Структура площ, зайнятих плодово-ягідними насадженнями в Сумській області 

у 2015 році, % 

Сумська область має резерви для підвищення ефективності господарської 

діяльності за рахунок збільшення обсягів виробництва продукції та підвищення 

урожайності плодово-ягідних культур. 

На Сумщині до 85% плодово-ягідної продукції виробляється в 

господарствах населення. 

Населенням Сумської області у 2014 році було спожито 46,3 тис. тонн 

плодів та ягід, що розрахунково на одну особу становило лише 41 кілограм 

плодів і ягід при науково обґрунтованій нормі у 90 кілограмів, згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007р. № 1379 «Деякі 

питання продовольчої безпеки». 
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Рис. 9. Динаміка вирощування плодово-ягідних культур у всіх категоріях господарств 

Сумської області 

Отже, власне виробництво плодів та ягід не в повній мірі забезпечує 

потребу споживання населення Сумської області в цій продукції. 

Завдання Програми: 

підтримка зайнятості сільського населення, створення додаткових 

можливостей для зростання доходів індивідуальних домогосподарств, малого 

та середнього аграрного бізнесу, стимулювання сільської молоді до 

започаткування ведення агровиробництва в сільській місцевості; 

забезпечення населення області продуктами харчування, що безпечні для 

здоров’я; 

залучення інвестицій у будівництво (реконструкцію) об’єктів із 

виробництва та зберігання плодів і ягід, розвиток інфраструктури аграрного 

ринку області; 

створення інформаційного середовища для аграріїв на базі Департаменту 

агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації та 

структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку районних 

державних адміністрацій із залученням наукових та освітніх установ області, 

впровадження науково обґрунтованих методик вирощування плодів та ягід; 

популяризація якісної продукції місцевих товаровиробників та 

підвищення її конкурентоспроможності; 

збільшення валового виробництва плодів та ягід – до 18 тис.тонн, або на 

0,8 тис.тонн до рівня 2015 року (додаток 4.10.). 

Вищезазначені проблемні питання передбачається вирішити 

шляхом: 

залучення інвестиційних коштів для проведення реконструкції 

плодосховища потужністю 800 тонн (додаток 4.15); 

залучення інвестиційних коштів з метою запровадження зрошувальних 

систем на площі 25 гектарів (додаток 4.16.); 

відшкодування витрат суб’єктам господарювання в межах коштів, 

передбачених в обласному та місцевих бюджетах на реалізацію заходів 

Програми; 

методичної підтримки суб’єктів господарювання стартап-центром;  
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проведення майстер-класів, тематичних семінарів, нарад у форматі 

«круглих столів», форумів, конференцій з питань упровадження у виробництво 

наукових і практичних розробок Інституту сільського господарства Північного 

Сходу НААН України та Сумського національного аграрного університету в 

селекції та насінництві ягідних культур, технологій їх вирощування; 

висвітлення проблемних питань Департаментом агропромислового 

розвитку Сумської обласної державної адміністрації в засобах масової 

інформації та соціальних мережах; 

організації комунікації і обміну досвідом між суб’єктами аграрних 

формувань, сприяння проведенню презентацій та реалізації продукції за 

допомогою виставок та ярмарків.  
 

Фінансове забезпечення 

Комунальним підприємствам з вирощування та зберігання плодово-

ягідних культур передбачається відшкодування з обласного бюджету витрат, 

пов’язаних із придбанням саджанців та обладнання для охолодження, 

заморозки ягід та зберігання їх до визначеного експортного об’єму. 
 

Умовний розрахунок:  

На 1 гектар площі насаджень малини сорту «Полка» необхідно  

5 тис. саджанців. Орієнтовна вартість 1 саджанця – 7 гривень. Малина починає 

плодоносити через рік. Урожайність малини – до 100 ц/га. 

Для зберігання зібраного урожаю малини необхідно придбати обладнання 

для проведення охолодження, заморозки ягід та зберігання їх до визначеного 

експортного об’єму, орієнтовна вартість якого – 1млн. гривень, потужність 

заморозки – 5 тонн за добу. З метою повного завантаження обладнання 

необхідна оптимальна посадкова площа малини 15 гектарів. 

Орієнтовна сума відшкодування витрат на рік становить 3,0 млн. гривень, 

з них: 

- придбання саджанців – 525 тис. гривень (5 тис. саджанців х  

15 гектарів х 7 гривень (вартість 1 саджанця); 

- придбання обладнання для охолодження, заморожування та зберігання 

ягід – 2,475 млн. гривень. 

На період дії Програми розрахункова потреба в коштах –  

12,000 млн. гривень. 

 

Джерела 

Фінансування 

Обсяг 

фінансування  

всього,  

млн. гривень 

у тому числі: 

2016 2017 2018 2019 2020 

Обласний бюджет 8,000 - 2,000 2,000 2,000 2,000 

Місцеві бюджети 4,000  - 1,000 1,000 1,000 1,000 

Разом 12,000  - 3,000 3,000 3,000 3,000 
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За підсумками реалізації Програми на Сумщині передбачається створення 

в області не менше 10 комунальних підприємств з вирощування та зберігання 

плодово-ягідних культур. 

 

2.1.6. Льон, коноплі 

 

Специфічні ґрунтово-кліматичні умови Північного регіону Сумської 

області (підвищена кислотність грантів, понижена сума ефективних температур 

для вирощування культур, надмірна зволоженість тощо) є  сприятливими для 

вирощування луб’яних культур –  льону-довгунця та конопель, які мають 

унікальне господарське значення. 

У 2016 році посівна площа льону-довгунця в усіх категоріях господарств 

Сумської області становить 470 гектарів та 500 гектарів льону-кудряшу 

(олійного сорту), посівна площа конопель – 312 га. 

 

 
Рис. 10. Динаміка посівних площ льону та конопель в усіх категоріях господарств 

Сумської області, гектарів 
 

На сьогодні в Сумській області на вирощуванні льону-довгунця та 

конопель спеціалізуються два господарства: Дослідна станція луб’яних культур 

Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії 

аграрних наук України та ТОВ «Еліфібр» Глухівського району. 

На даний час головною науковою установою в Україні, що координує 

дослідження з селекції та насінництва луб’яних культур, є Дослідна станція 

луб’яних культур Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН 

України.  

Дослідна станція луб’яних культур Інституту сільського господарства 

Північного Сходу НААН України, як оригінатор сортів конопель, вирощує 

добазове, базове та сертифіковане насіння. Насінницькі господарства 

розмножують сертифіковане насіння, яке пропонується для забезпечення 

виробничих посівів в Україні та за її межами (країни ЕС та Китай). Останніми 

розробками селекціонерів є сорти безнаркотичних однодомних конопель – 

Вікторія, Гляна, Глесія, Глухівські 51 та Ніка.  
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Переробкою льону-довгунця та коноплі в Сумській області займаються                           

підприємства: ТОВ «Технологія ЛРМ» Недригайлівського району                       

ТОВ «Лінен оф Десна» м. Глухів, які спеціалізується на виробництві  довгого та 

короткого лляного волокна, паклі сантехнічної та будівельної, шпагату та 

мотузки лляної, паливних блоків, мульчі та підстилки для  домашніх тварин з 

костриці;  ТОВ «Десналенд» м. Глухів  і ФГ «Екосвіт» Ямпільського району – 

на виробництві продуктів харчування з луб’яних культур. 

Єдиною проблемою при вирощуванні луб’яних культур залишається 

відпрацювання технології та технічних засобів при їх збиранні, оскільки, як 

свідчать дослідження, втрати насіння сягають 55% через високу стеблову 

частину. Мінімальних втрат насіння можна досягти при застосуванні 

вузькоспеціальної збиральної техніки. 

На розвиток вищезазначених галузей також позитивно впливає наявність 

підприємств, які займаються виробництвом та переробкою  луб’яних культур, 

що є передумовою для створення кластеру з культивації текстильних культур у 

північному регіоні області. Кластерна модель розвитку цих галузей зменшить 

ризики, пов’язані з технологічними обмеженнями, дасть можливість виступати 

на аграрних ринках у вигляді вагомого учасника, чітко оцінювати 

довгострокову перспективу розвитку, залучати вагомі інвестиції та 

забезпечувати ефективний інформаційний обмін. 

Вирішення комплексу проблем у льонарстві можливо тільки програмно-

цільовим методом за активної державної,  регіональної підтримки та 

цілеспрямованим інвестуванням. 

Завдання Програми: 

створення інформаційного середовища для аграріїв на базі Департаменту 

агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації та 

структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку районних 

державних адміністрацій із залученням наукових та освітніх установ області, 

впровадження науково обґрунтованих методик вирощування льону та 

конопель; 

популяризація якісної продукції галузі льонарства та коноплярства 

місцевих товаровиробників і підвищення її конкурентоспроможності. 

Вищезазначені проблемні питання передбачається вирішити 

шляхом: 

сприяння створенню кластеру з вирощування насіння, первинної та 

глибинної переробки луб’яних та текстильних культур у північному регіоні 

області;  

проведення майстер-класів, тематичних семінарів, нарад у форматі 

«круглих столів» , форумів, конференцій з питань упровадження у виробництво 

наукових і практичних розробок Інституту сільського господарства Північного 

Сходу НААН України та Сумського національного аграрного університету в 

селекції та насінництві луб’яних культур, технологій їх вирощування; 
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висвітлення проблемних питань Департаментом агропромислового 

розвитку Сумської обласної державної адміністрації в засобах масової 

інформації та соціальних мережах; 

організації комунікації і обміну досвідом між суб’єктами аграрних 

відносин, сприяння проведенню презентацій та реалізації продукції за 

допомогою виставок та ярмарків.  

 

2.1.7. Органічне виробництво продукції 

 

Виробництво органічної продукції (сировини) – виробнича діяльність 

фізичних або юридичних осіб (у тому числі з вирощування та переробки), де 

під час такого виробництва виключається застосування хімічних добрив, 

пестицидів, генетично модифікованих організмів (ГМО), консервантів тощо, та 

на всіх етапах виробництва (вирощування, переробки) застосовуються методи, 

принципи та правила, визначені законодавством для отримання натуральної 

(екологічно чистої) продукції, а також збереження та відновлення природних 

ресурсів. 

Соціальною перевагою органічного сільського господарства є те, що воно 

має високий потенціал для забезпечення життєдіяльності сільського населення і 

пожвавлення роботи дрібних фермерських господарств. Разом зі зростанням 

органічного сектора зростатиме і працевлаштування місцевого населення, 

оскільки органічне землеробство менш механізоване і потребує, як правило, 

більше ручної праці. Як результат, органічне виробництво може стати 

ефективним інструментом збереження традиційних знань ведення господарства 

у кожному регіоні, а також зменшення міграції сільського населення до міст. 

На сьогоднішній день у Сумській області сертифіковане для виробництва 

органічної продукції лише одне підприємство ТОВ «Сумифітофармація», яке 

займається виробництвом біо-продукції і лікарських трав.  

Всього по області у 2015 році запроваджено технології по виробництву 

органічної продукції на 4 143,6 гектара.  

Однак перехід на органічне господарювання є тривалим та не гарантує 

швидкої віддачі. У залежності від обсягів виробництва органічної продукції та 

її видів, стану ґрунтів та ряду інших факторів для проведення сертифікації на 

виробництво органічної продукції необхідні кошти в сумі від 5 до  

80 тис. гривень. 

Завдання Програми: 

підтримка зайнятості сільського населення, створення додаткових 

можливостей для зростання доходів індивідуальних домогосподарств, малого 

та середнього аграрного бізнесу, стимулювання сільської молоді до 

започаткування ведення агровиробництва в сільській місцевості; 

забезпечення населення області продуктами харчування, що безпечні для 

здоров’я; 

створення інформаційного середовища для аграріїв на базі Департаменту 

агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації та 
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структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку районних 

державних адміністрацій із залученням наукових та освітніх установ області, 

впровадження науково обґрунтованих методик виробництва 

сільськогосподарської продукції; 

популяризація якісної продукції місцевих товаровиробників та 

підвищення її конкурентоспроможності. 

Вищезазначені проблемні питання передбачається вирішити 

шляхом: 

відшкодування витрат суб’єктам господарювання в межах коштів, 

передбачених в обласному та місцевих бюджетах на реалізацію заходів 

Програми; 

проведення майстер-класів, тематичних семінарів, нарад у форматі 

«круглих столів», форумів, конференцій з питань упровадження у виробництво 

органічної продукції наукових і практичних розробок Інституту сільського 

господарства Північного  Сходу НААН України та Сумського національного 

аграрного університету; 

висвітлення проблемних питань Департаментом агропромислового 

розвитку Сумської обласної державної адміністрації в засобах масової 

інформації та соціальних мережах. 
 

Фінансове забезпечення 

Відшкодування  суб’єктам господарювання з обласного бюджету 50% 

витрат, пов’язаних із отриманням сертифікату на виробництво органічної 

продукції, але не більше 15 тис. гривень у рік для одного суб’єкта 

господарювання. 

Фінансове забезпечення розвитку органічного виробництва продукції 

здійснюється в рамках Програми за рахунок коштів обласного бюджету 

упродовж 2016-2020 років.  Розрахункова загальна потреба в коштах на період 

дії Програми становить 0,650 млн. гривень. 

Джерела фінансування Етапи виконання 

Програми, роки 

Обсяги фінансування,  

млн. грн 

Обласний бюджет 

2016 рік 0,050 

2017 рік 0150 

2018 рік 0,150 

2019 рік 0,150 

2020 рік 0,150 

Разом 0,650 

 

2.2. Розвиток галузі тваринництва 
 

2.2.1. Молоко 

За рейтингом серед областей України по кількості поголів’я великої 

рогатої худоби в сільськогосподарських підприємствах та валовому 

виробництву молока Сумщина займає 7 місце, по кількості корів – 4 місце. 



27 

   

В області функціонує 32 великотоварних сільськогосподарських 

підприємства з поголів’ям молочних корів 400 голів і більше, якими 

виробляється за рік 64% молока від загального виробництва з високими 

показниками якості. 

Аналіз стану виробництва молока за категоріями господарств у Сумській 

області за 2015 рік свідчить, що основними виробниками цього продукту є 

господарства населення, якими виробляється 58% від загального його обсягу. 

 
Рис. 11. Динаміка виробництва молока в усіх категоріях господарств  

Сумської області, тис.тонн 

 

Чисельність корів в усіх категоріях господарств у 2015 році становила 

83,2 тис. голів, що майже на 13 % менше, ніж у 2011 році. 

Продуктивність корів у сільськогосподарських підприємствах області у 

2015 році досягла 5 009 кг молока, що більше на 30% в порівнянні                             

з 2011 роком. Це найвищий показник за всю історію Сумщини. 

На даному етапі якість молока від домогосподарств населення не 

відповідає діючим стандартам. Відповідно неефективна організація заготівлі 

молока та його низька якість є основними стримуючими чинниками збільшення 

доходів від реалізації населенням цієї продукції. Частина виробленої молочної 

продукції також реалізується на стихійних ринках, через посередників за 

цінами, значно нижчими, ніж у торгових мережах. 

Ефективним засобом функціонування дрібних ринкових суб’єктів є 

кооперація зі збору та переробки молока.  

Але формування мережі сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів стримується через слабку матеріальну базу, відсутність лідерів та 

кваліфікованих кадрів – організаторів кооперативного руху, недостатню 

обізнаність селян у перевагах об’єднання зусиль на умовах кооперації для 

подальшого розвитку і відсутність державної підтримки. 

Як наслідок, в області функціонує лише 19 сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів із 45 зареєстрованих, більшість з яких - 

багатофункціональні; за підтримки спільного проекту ЄС-ПРООН «Місцевий 

розвиток, орієнтований на громаду - ІІІ» в області створені та працюють 

6 сільськогосподарських кооперативів.  
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Основними негативними чинниками розвитку галузі молочного 

скотарства є:  

невідповідність закупівельних цін на продукцію галузі тваринництва та 

цін на ресурси для її виробництва, що ускладнює рентабельне ведення галузі і 

робить її інвестиційно непривабливою;  

залежність від низької платоспроможності населення;   

морально застарілі технологічні й технічні умови організації ведення 

виробництва, що зумовлює високу енергоємність виробництва та високий 

рівень собівартості виробленої продукції;  

відсутність ефективного механізму державної підтримки 

сільськогосподарських виробників і регулювання цін на молоко; 

відсутність вигідної для товаровиробника кредитної політики, 

спрямованої на оновлення основних засобів виробництва;  

недостатність обсягів експорту молочної продукції через невідповідність 

вітчизняної системи контролю за безпечністю і якістю продукції світовим 

стандартам та обмежений рівень диверсифікації. 

Завдання Програми: 

підтримка зайнятості сільського населення, створення додаткових 

можливостей для зростання доходів індивідуальних домогосподарств, малого 

та середнього аграрного бізнесу, стимулювання сільської молоді до 

започаткування ведення агровиробництва в сільській місцевості; 

забезпечення населення області продуктами харчування, безпечними для 

здоров’я; 

залучення інвестицій у будівництво (реконструкцію) об’єктів із 

виробництва молока, розвиток інфраструктури аграрного ринку; 

створення інформаційного середовища для аграріїв на базі Департаменту 

агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації та 

структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку районних 

державних адміністрацій із залученням наукових та освітніх установ області, 

впровадження науково обґрунтованих методик виробництва молока;  

популяризація якісної продукції місцевих товаровиробників та 

підвищення її конкурентоспроможності; 

збільшення валового виробництва молока – до 430 тис.тонн, або на  

12,4 тис.тонн до рівня 2015 року (додаток 4.10.). 

Вищезазначені проблемні питання передбачається вирішити 

шляхом: 

залучення інвестиційних коштів для будівництва міні-заводу з переробки 

молочної продукції (додаток 4.12.); 

залучення інвестиційних коштів для будівництва цеху з виробництва 

сухого молока (додаток 4.12.); 

залучення інвестиційних коштів для будівництва (реконструкції) двох 

молочних комплексів, двох доїльних залів та дванадцяти молокопроводів у 

господарствах області і, як наслідок, збільшення поголів’я корів на  

1,8 тис. голів порівняно з 2015 роком (додатки 4.18.); 
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відшкодування витрат суб’єктам господарювання в межах коштів, 

передбачених в обласному та місцевих бюджетах на реалізацію заходів 

Програми; 

створення молокозаготівельних і молокопереробних підприємств 

комунальної форми власності зі збору та переробки молочної продукції; 

проведення майстер-класів, тематичних семінарів, нарад у форматі 

«круглих столів», форумів, конференцій з питань упровадження у виробництво 

наукових і практичних розробок Інституту сільського господарства Північного 

Сходу НААН України та Сумського національного аграрного університету в 

організації догляду за поголів’я корів та технологій переробки молока; 

висвітлення проблемних питань Департаментом агропромислового 

розвитку Сумської обласної державної адміністрації в засобах масової 

інформації та соціальних мережах; 

організація комунікації і обміну досвідом між суб’єктами аграрних 

відносин, сприяння проведенню презентацій та реалізації продукції за 

допомогою виставок та ярмарків. 
 

Фінансове забезпечення 

Відшкодування комунальним підприємствам витрат, понесених на 

придбання обладнання для збору та переробки молочної продукції, за умови 

співфінансування: 50% витрат відшкодовується за рахунок коштів обласного 

бюджету, 50% - за рахунок коштів місцевих бюджетів.  

Переваги при відшкодуванні зазначених витрат надаватимуться 

комунальним підприємствам, створеним об’єднаними територіальними 

громадами області. 

Розрахункова загальна потреба в коштах на період дії Програми:  

обласного бюджету – 21,050 млн. гривень; 

місцевих бюджетів – 21,050 млн. гривень. 
 

Джерела 

Фінансування 

Обсяг 

фінансування 

всього,  

млн. гривень 

у тому числі: 

2016 2017 2018 2019 2020 

Обласний бюджет 21,050 - 5,262 5,262 5,262 5,264 

Місцеві бюджети 21,050 - 5,262 5,262 5,262 5,264 
Разом 42,100  - 10,524 10,524 10,524 10,528 

 

За результатами реалізації заходів Програми передбачається створення 

підприємств комунальної власності із заготівлі та переробки молока поблизу 

міст обласного значення, у подальшому – створення їх в решті районів області. 

 

2.2.2. М'ясо, яйця 

 

Упродовж останніх років поголів’я худоби в усіх категоріях господарств 

області зменшується. Так, кількість великої рогатої худоби у 2015 році 
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порівняно з 2011 роком зменшилась на 8%, свиней – на 10,4%, овець та кіз – на 

4,8%.  

Найбільших втрат зазнала галузь свинарства – поголів’я свиней у всіх 

категоріях господарств області зменшилось на 10,4%, у тому числі в 

господарствах населення – на 22,2%. Поряд з тим у сільськогосподарських 

підприємствах області поголів’я свиней зросло на 12,7%, або на 6,7 тис.голів. 

 

 

 
Рис. 12. Динаміка поголів’я худоби в усіх категоріях господарств Сумської  

області, тис. голів 

 

У Середино-Будському, Ямпільському, Путивльському та Кролевецькому 

районах області зовсім відсутні сільськогосподарські підприємства по 

вирощуванню свиней, тобто в цих районах існує потреба в забезпеченні 

господарств населення молодняком свиней для відгодівлі. 

Для диверсифікації ризиків м’ясопереробної галузі в області важливим є 

відновлення вівчарства. Вівці - єдині у світі тварини, у яких ніколи не було 

виявлено таких захворювань, як туберкульоз і рак. Баранина відзначається 

високим вмістом повноцінного білка, а також незамінних амінокислот. 

Популярність баранини у світі постійно зростає.  

У 2015 році в Сумській області найбільше поголів’я овець утримувалося в 

сільськогосподарських підприємствах Охтирського (1 634 голови), 

Конотопського (702 голови), Шосткинського (603 голови), Сумського  

(569 голів), Лебединського (413 голів) районів.  

У всіх категоріях господарств області в 2015 році поголів’я овець та кіз 

становило 37,7 тис. голів, що на 1,9 тис. голів (на 4,8%) менше ніж у 2011 році. 

Динаміка поголів’я птиці також свідчить про наявність досить стабільних 

тенденцій. Чисельність птиці всіх видів у 2015 році становила 5 104,5 тис. голів, 

що на 1 212,8 тис. голів (на 23,8%) більше ніж у 2011 році. 

Протягом останніх п’яти років виробництво яєць птиці всіх видів в 

області суттєво зросло та у 2015 році становило 415,5 млн. штук, що на 20,7% 

більше, ніж у 2011 році.  
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Рис. 13. Динаміка поголів’я птиці всіх видів (усі категорії господарств), тис. голів 

 

У 2015 році по всіх категоріях господарств області реалізовано на забій 

66,5 тис. тонн худоби та птиці (у живій вазі), що більше рівня 2011 року на  

3 тис. тонн, або на 4,7%. 

 
Рис. 14. Реалізація на забій худоби та птиці (усі категорії господарств), тис. тонн 

 

Однією з проблем розвитку м’ясного скотарства в області є диспаритет 

цін на сільськогосподарську продукцію та матеріально-технічні ресурси, 

зростання вартості кормів; неспроможність більшості вітчизняних 

товаровиробників застосовувати новітні технології утримання та відгодівлі 

тварин у зв’язку з обмеженим фінансовим ресурсом. 

Завдання Програми:  

підтримка зайнятості сільського населення, створення додаткових 

можливостей для зростання доходів індивідуальних домогосподарств, малого 
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та середнього аграрного бізнесу, стимулювання сільської молоді до 

започаткування ведення агровиробництва в сільській місцевості; 

забезпечення населення області продуктами харчування, безпечними для 

здоров’я; 

залучення інвестицій у будівництво (реконструкцію) об’єктів із 

виробництва м’яса, розвиток інфраструктури аграрного ринку; 

створення інформаційного середовища для аграріїв на базі Департаменту 

агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації та 

структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку районних 

державних адміністрацій із залученням наукових та освітніх установ області, 

впровадження науково обґрунтованих методик виробництва м’яса; 

популяризація якісної продукції місцевих товаровиробників та 

підвищення її конкурентоспроможності; 

збільшення виробництва м’яса всіх видів (у живій вазі) – до 67,2 тис.тонн, 

або на 0,7 тис.тонн до рівня 2015 року (додаток 4.17.). 

Вищезазначені проблемні питання передбачається вирішити 

шляхом: 

залучення інвестиційних коштів для реконструкції забійного пункту та 

будівництва ковбасного цеху (додаток 4.12.); 

залучення інвестиційних коштів для будівництва (реконструкції) п’яти 

тваринницьких приміщень для утримання поголів’я великої рогатої худоби та 

свиней (додаток 4.18.); 

відшкодування витрат суб’єктам господарювання в межах коштів, 

передбачених в обласному та місцевих бюджетах на реалізацію заходів 

Програми; 

створення в області міні - репродукторів з розведення свиней 

(підприємства комунальної власності) для забезпечення високоякісним 

молодняком індивідуальних домогосподарств, малого та середнього аграрного 

бізнесу з консультаційно-методичним центром при Інституті сільського 

господарства Північного Сходу НААН України; 

створення та підтримка репродукторів з розведення овець м’ясних порід 

для забезпечення високоякісним молодняком господарств області; 

проведення майстер-класів, тематичних нарад у форматі «круглих 

столів», семінарів, форумів, конференцій з питань виробництва м’яса та яєць, 

розведення великої рогатої худоби, свиней, овець та кіз, птиці; 

висвітлення проблемних питань Департаментом агропромислового 

розвитку Сумської обласної державної адміністрації в засобах масової 

інформації та соціальних мережах; 

організації комунікації і обміну досвідом між суб’єктами аграрних 

відносин, сприяння проведенню презентацій та реалізації продукції за 

допомогою виставок та ярмарків. 
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Фінансове забезпечення створення міні - репродукторів по розведенню 

свиней 

Часткове відшкодування комунальним підприємствам з обласного 

бюджету витрат, пов’язаних з придбанням племінних свинок та кнурців 

вітчизняного походження (класу «еліта») з метою створення міні-репродукторів 

по розведенню свиней (за умови, якщо комунальне підприємство не 

отримувало  часткового відшкодування з державного бюджету за вказаним 

напрямком у поточному році). 

 

Умовний розрахунок: 

Орієнтовна вартість придбання племінного поголів’я свиней для одного 

міні-репродуктора (три свиноматки та кнур-плідник загальною вагою 520 

кілограмів): 

520 кг х 50 грн./кг = 26 тис. гривень. 

На період дії Програми загальна потреба в коштах становить  

0,520 млн. гривень. 
 

Джерела фінансування Етапи виконання 

Програми, роки 

Обсяги фінансування,  

млн.гривень 

Обласний бюджет 

2016 рік 0,026 

2017 рік 0,078 

2018 рік 0,078 

2019 рік 0,156 

2020 рік 0,182 

Разом 0,520 

 

 

Фінансове забезпечення розвитку вівчарства 
 

Часткове відшкодування з обласного бюджету суб’єктам господарювання 

– юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми 

власності за закуплені ними поголів’я племінних вівцематок, баранів, ярок з 

племінних заводів та племінних репродукторів у розмірі  до 50 відсотків 

вартості, але не більш як 850 гривень за одну голову молодняку (при умові, 

якщо суб’єкт господарювання не отримував часткового відшкодування з 

державного бюджету за вказаним напрямком у поточному році). 

 

Умовний розрахунок: 

Орієнтовна вага 1 голови молодняку – 35 кілограмів, закупівельна ціна – 

55 гривень (35 кг х 55гривень = 1 750 гривень, з них 50% = 850 гривень за 

1 голову молодняку овець). 

Розрахункова сума відшкодування на рік за придбані щорічно до 200 

голів племінного молодняку становитиме в межах 0,170 млн. гривень.  
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На період дії Програми загальна потреба в коштах становить  

0,850 млн. гривень. 

 

Джерела фінансування 
Етапи виконання 

Програми, роки 

Обсяги фінансування, 

млн.гривень 

Обласний бюджет 

2016 рік 0,170 

2017 рік 0,170 

2018 рік 0,170 

2019 рік 0,170 

2020 рік 0,170 

Разом 0,850 

 

2.3. Рибне господарство 

 

Розвиток рибництва є необхідною складовою для задоволення 

фізіологічних потреб населення Сумської області в цінному продукті 

харчування – рибі та продукції з неї. 

Рибогосподарський фонд внутрішніх водойм області становить 

16 041 гектар, із них – 43 водосховища загальною площею водного дзеркала 

4 657 гектарів та 2 191 ставок загальною площею 11 384 гектари. Територією 

області протікає 1 543 річки загальною довжиною 8 020 кілометрів. 

В області зареєстровано 207 суб'єктів аквакультури, в тому числі 

33 юридичних та 174 фізичних осіб-підприємців. 

Значну частину в забезпеченні області рибою відіграють такі 

підприємства, як ПАТ «Сумирибгосп», в якому обсяг вирощеної риби 

становить 1 383,7 тонн, або 59% від загального обсягу по області, та 

ТОВ «Лебединська рибоводно-меліоративна станція» – обсяг вирощеної риби 

становить 130 тонн (6,5%). 

 
Рис. 15. Обсяг вилову риби за 2011-2015 роки, тонн 

 

У 2015 році суб’єктами аквакультури виловлено всього 2 352, 7 тонн 

товарної риби, у тому числі за видами:  

короп  – 1 605 тонн; 
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товстолоб  – 643,8 тонни;  

сомові  –        3 тонни; 

осетрові  –     0,9 тонни; 

лососеві  –         2 тонни; 

інші види (карась, щука, судак) – 98 тонн. 

Крім того, в області створені спеціальні товарні рибні господарства, які 

працюють за розробленими режимами рибогосподарської експлуатації. Цими 

господарствами вирощено товарної риби 180,6 тонни, в тому числі за видами: 

короп – 99,3 тонни; 

карась –  2 тонни; 

інші види – 79,3 тонни. 

Зальний обсяг вилову риби в області в 2015 році становив 2 533 тонни, 

що на 509 тонн, або на 25%, більше рівня 2014 року, та на 726 тонн (+ 40%) 

більше рівня 2011 року. 

Поряд з тим власне виробництво риби та продукції її переробки не в 

повній мірі забезпечує потребу споживання населення Сумської області в цій 

продукції. 

Завдання Програми:  

забезпечення населення області продуктами харчування, безпечними для 

здоров’я; 

підвищення добробуту сільського населення;  

створення інформаційного середовища для аграріїв на базі Департаменту 

агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації та 

структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку районних 

державних адміністрацій із залученням наукових та освітніх установ області, 

впровадження науково обґрунтованих методик виробництва рибної продукції; 

популяризація якісної продукції місцевих товаровиробників та 

підвищення її конкурентоспроможності. 

Вищезазначені проблемні питання передбачається вирішити 

шляхом: 

організації комунікації і обміну досвідом між суб’єктами аграрних 

відносин, сприяння проведенню презентацій та реалізації продукції за 

допомогою виставок та ярмарків. 

 
Рис. 16.  Прогнозований обсяг вилову риби на період до 2020 року, тонн 
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2.4. Кормове виробництво 

 

Створення стабільної кормової бази є одним із основних факторів у 

розвитку молочного скотарства. За останні роки значно скоротились посіви 

багаторічних бобових трав. Значні площі займають багаторічні злакові трави, 

які без застосування азотних добрив є низькопродуктивними. Зменшення 

виробництва кормів зумовлене неналежною структурою посівних площ 

кормових культур, яка не відповідає оптимальній як в цілому по Сумщині, так і 

в різних її ґрунтово-кліматичних регіонах, а також високою енергоємністю 

технологічних процесів у кормовиробництві. За таких умов єдино правильним 

вирішенням проблеми є зменшення енерговитрат у кормовиробництві та 

повноцінна годівля тварин, збільшення площ під багаторічними бобовими 

травами, а також капустяними і однорічними бобовими культурами на 

сидерати.  

Завдання Програми: 

залучення інвестицій у будівництво (реконструкцію) об’єктів з 

виробництва кормів для худоби, розвиток інфраструктури аграрного ринку; 

створення інформаційного середовища для аграріїв на базі Департаменту 

агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації та 

структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку районних 

державних адміністрацій із залученням наукових та освітніх установ області, 

впровадження науково обґрунтованих методик виробництва кормів; 

популяризація продукції місцевих товаровиробників та підвищення її 

конкурентоспроможності. 

Вищезазначені проблемні питання передбачається вирішити 

шляхом: 

залучення інвестиційних коштів для будівництва комбікормового цеху 

потужністю 3 тонни за добу (додаток 4.12.); 

проведення майстер-класів, тематичних нарад у форматі «круглих 

столів», семінарів, форумів, конференцій з питань кормовиробництва; 

висвітлення проблемних питань Департаментом агропромислового 

розвитку Сумської обласної державної адміністрації в засобах масової 

інформації та соціальних мережах; 

організації комунікації і обміну досвідом між суб’єктами аграрних 

відносин, сприяння проведенню презентацій та реалізації продукції за 

допомогою виставок та ярмарків;  

забезпечення передачі площ під сінокосами та пасовищами із земель 

державної власності в комунальну власність для ведення особистого 

селянського господарства з розрахунку один гектар на одну корову з 

подальшим створенням на їх основі обслуговуючих сільськогосподарських 

кооперативів. 
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2.5. Підвищення кваліфікації відповідних менеджерів органів 

самоврядування  

 

У зв’язку із проведенням адміністративно-територіальної реформи, 

збільшення повноважень органів місцевого самоврядування виникає потреба у 

підготовці фахівців з регіонального менеджменту. Така необхідність викликана 

станом сільських територій Сумщини, що проявляється у погіршенні 

демографічної ситуації, міграції сільського населення у міста та за кордон, 

зростання безробіття, недостатньому фінансуванні соціальної сфери села, 

низькому рівні розвитку інженерної інфраструктури.  

Тому з метою використання резервів подальшого розвитку сільських 

територій регіону, формування моделей агрорекреаційних кластерів розвитку 

об’єднаних територіальних громад Сумської області з урахуванням ресурсного 

забезпечення, історико-культурних та природних цінностей територій виникає 

потреба у підготовці відповідних фахівців з розвитку сільських територій та 

підвищення кваліфікації існуючих спеціалістів органів місцевого 

самоврядування об’єднаних територіальних громад, сільських, селищних рад.  

Завдання Програми: 

підвищення кваліфікації відповідних менеджерів органів місцевого 

самоврядування об’єднаних територіальних громад, сільських, селищних рад, 

максимальне наближення освітньої системи і системи кадрового забезпечення 

до вимог аграрного сектору, вирішення проблемних питань з підготовки 

фахівців; 

створення та розвиток об’єднаних територіальних громад. 

Вищезазначені проблемні питання передбачається вирішити 

шляхом: 

- підготовки фахівців за освітнім ступенем «Магістр» магістерського 

курсу «Регіональний менеджмент» у вищих навчальних закладах Сумської 

області, які готують фахівців з даного напрямку,  за замовленням органів 

місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, сільських, 

селищних рад.  

Для цього передбачається відкрити у вищих навчальних закладах 

Сумської області магістерський курс «Регіональний менеджмент», що 

забезпечуватиме підготовку фахівців за освітнім ступенем «Магістр» без 

відриву від виробництва. 

Фінансове забезпечення 

Для реалізації поставлених завдань Програмою передбачається виділення 

коштів з обласного бюджету для підготовки фахівців з регіонального 

менеджменту за замовленням органів місцевого самоврядування об’єднаних 

територіальних громад, сільських, селищних рад в обсязі 25 місць цільового 

набору в рік.  
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Орієнтовний розрахунок: 

Вартість цільової підготовки фахівців розрахунково становить 

12 тис. гривень на одну особу, тобто 300 тис. гривень в рік на 25 осіб.  

На період дії Програми загальна потреба в коштах становить 

1,500 млн. гривень. 

За результатами реалізації заходів Програми передбачається наявність 

підготовлених фахівців з регіонального менеджменту в районних, міських, 

сільських радах, об’єднаних територіальних громадах та сільськогосподарських 

підприємствах. 
 

2.6. Агро-рекреаційні кластери  

 

Створення агро-рекреаційних кластерів на основі сільського туризму є 

ефективним поєднанням із сільськогосподарською діяльністю, яка переважає в 

сільській місцевості. Це підтверджено європейським досвідом, що відносить 

цей напрямок до сфери діяльності, яка не потребує для свого розвитку великих 

коштів. При незначній кількості додаткових інвестицій до наявного 

виробництва створюється можливість отримання значних додаткових доходів. 

На Сумщині існують усі передумови розвитку відпочинку в селі, який 

можна розглядати як специфічну форму підсобної господарської діяльності у 

сільському середовищі з використанням природного та культурного потенціалу 

реґіону, або як форму малого підприємництва, що дає можливість певною 

мірою вирішити проблему зайнятості сільського населення, покращити його 

добробут, наповнення бюджетів, повніше використати природний та історико-

культурний потенціал сільської місцевості.  

Однією з проблем сільського зеленого туризму є недостатній рівень 

популяризації сільського туризму як в Україні, так і в Сумській області. 

Інформація про існуючі садиби найчастіше не доходять до споживача через 

недостачу інформаційних засобів у самих власників.  

Завдання Програми:  

підвищення добробуту сільського населення; 

збереження історико-культурної спадщини, популяризація місцевих 

традицій та ремесел; 

створення інформаційного середовища для аграріїв на базі Департаменту 

агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації та 

структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку районних 

державних адміністрацій із залученням наукових та освітніх установ області, 

впровадження науково обґрунтованих методик виробництва 

сільськогосподарської продукції. 

Вищезазначені проблемні питання передбачається вирішити 

шляхом: 

проведення семінарів-тренінгів, тематичних нарад у форматі «круглих 

столів», семінарів, форумів, конференцій з питань розвитку сільського зеленого 

туризму; 
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висвітлення проблемних питань Департаментом агропромислового 

розвитку Сумської обласної державної адміністрації в засобах масової 

інформації та соціальних мережах; 

організації комунікації і обміну досвідом між суб’єктами аграрних 

відносин, сприяння проведенню презентацій та реалізації продукції за 

допомогою виставок та ярмарків. 
 

2.7. Створення та розвиток сімейних ферм 

 

Господарства населення роблять значний внесок у виробництво валової 

продукції сільського господарства Сумської області. При цьому більшість 

картоплі, овочів, молока, м’яса виробляється сільським населенням.  

Разом з тим упродовж останніх двох років спостерігається тенденція до 

зменшення обсягів виробництва цією категорією господарств. Це у свою чергу 

впливає на  зменшення надходження сировини для підприємств переробної  

промисловості, а звідти і обсягів споживання агропродуктів, особливо м’яса, 

зменшення зайнятості населення, його доходів та як наслідок погіршення 

добробуту сільського населення області. 

Особистим селянським господарствам необхідно надавати підтримку 

через створення умов для виробництва та збуту сільськогосподарської 

продукції, забезпечення її якості, відповідно до діючих стандартів, 

запровадження засобів малої механізації, підвищення продуктивності і 

генетичних якостей майбутнього маточного поголів`я худоби шляхом 

проведення штучного осіменіння спермою атестованих племінних бугаїв з 

високим генетичним потенціалом тощо. 

Завдання Програми: 

забезпечення населення області продуктами харчування, що безпечні для 

здоров’я; 

підвищення добробуту сільського населення; 

створення інформаційного середовища для аграріїв на базі Департаменту 

агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації та 

структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку районних 

державних адміністрацій із залученням наукових та освітніх установ області, 

впровадження науково обґрунтованих методик виробництва 

сільськогосподарської продукції; 

популяризація якісної продукції місцевих товаровиробників та 

підвищення її конкурентоспроможності. 

Вищезазначені завдання передбачається вирішити шляхом: 

проведення семінарів-тренінгів, тематичних нарад у форматі «круглих 

столів», семінарів, форумів, конференцій з питань виробництва продукції  

місцевих товаровиробників та підвищення її конкурентоспроможності; 

висвітлення проблемних питань Департаментом агропромислового 

розвитку Сумської обласної державної адміністрації в засобах масової 

інформації та соціальних мережах; 
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організації комунікації і обміну досвідом між суб’єктами аграрних 

відносин, сприяння проведенню презентацій та реалізації продукції за 

допомогою виставок та ярмарків. 

 

2.8. Популяризація якісної продукції місцевих товаровиробників та 

підвищення її конкурентоспроможності 

 

Для наповнення споживчого ринку області продукцією за прийнятними 

цінами, стабілізації та зниження цін на продукти харчування необхідно 

привернути увагу споживачів до товарів, які виробляються на території 

Сумської області і які не поступаються  якістю аналогам з інших регіонів, 

підвищення рівня продажу продукції місцевого виробника, що в свою чергу, 

дозволить створити додаткові робочі місця, розширити внутрішній та зовнішній 

ринки збуту товарів місцевого виробництва, збільшити обсяги виробництва. 

Завдання Програми:  

забезпечення населення області продуктами харчування, що безпечні для 

здоров’я; 

підвищення добробуту сільського населення; 

створення інформаційного середовища для аграріїв на базі Департаменту 

агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації та 

структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку районних 

державних адміністрацій із залученням наукових та освітніх установ області, 

впровадження науково обґрунтованих методик виробництва 

сільськогосподарської продукції; 

популяризація якісної продукції місцевих товаровиробників та 

підвищення її конкурентоспроможності. 

Вищезазначені проблемні питання передбачається вирішити 

шляхом: 

проведення семінарів-тренінгів, тематичних нарад у форматі «круглих 

столів», семінарів, форумів, конференцій з питань виробництва продукції  

місцевих товаровиробників та підвищення її конкурентоспроможності; 

висвітлення проблемних питань Департаментом агропромислового 

розвитку Сумської обласної державної адміністрації в засобах масової 

інформації та соціальних мережах; 

організації комунікації і обміну досвідом між суб’єктами аграрних 

відносин, сприяння проведенню презентацій та реалізації продукції за 

допомогою виставок та ярмарків. 

 

2.9. Розвиток нетрадиційних видів агровиробництва 

 

Сільським населенням Сумщини виробляються традиційні види 

сільськогосподарської продукції. Серед них більш поширеними в рослинництві 

є: картопля, овочі, баштанні культури, зерно та соняшник; в тваринництві: 

молоко, м'ясо свиней, великої рогатої худоби, птиці, яйце. Проте широкий 
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асортимент сільськогосподарської продукції, придатний для виробництва в 

Північно-Східному регіоні України, займає незначну частку у загальних 

обсягах або взагалі не виробляється.  

Реалізація проекту передбачає проведення інформаційно-консультаційної 

роботи серед сільського населення щодо можливості ведення господарської 

діяльності з виробництва нетрадиційних видів агропродукції. Нетрадиційними 

видами агропродукції можуть бути  горіхи, ягоди, фрукти, квасоля, боби, сорго, 

коноплі, льон, гарбузове насіння, лікарські рослини тощо. Запровадження 

нетрадиційного агровиробництва серед сільського населення Сумської області 

сприятиме розширенню товарного асортименту агропродукції на регіональному 

ринку, підвищенню зайнятості населення, зростанню доходів селянських 

господарств. 

Виробництвом нетрадиційних видів агропродукції можуть займатися 

господарства населення, фермерські господарства, обслуговуючі та виробничі 

кооперативи, малі та середні сільськогосподарські підприємства. 

З метою розвитку нетрадиційних видів агровиробництва в період до 2020 

року передбачається:  

розробка технологій виробництва нетрадиційних видів агропродукції в 

умовах особистих селянських та фермерських господарств Північно-Східного 

регіону України; 

створення системи заготівель та подальшої реалізації нетрадиційних 

видів агропродукції шляхом відкриття на базі діючих суб’єктів господарської 

діяльності, створення інформаційного середовища для аграріїв на базі 

Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної 

адміністрації та структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку 

районних державних адміністрацій із залученням наукових та освітніх установ 

області; 

 створення заготівельних пунктів розрахунково не менше одного в 

адміністративно-територіальному районі (об’єднаній територіальній громаді); 

організація та проведення виїзних навчальних семінарів, тренінгів, 

майстер-класів з питань виробництва та збуту нетрадиційних видів 

агропродукції в кількості не менше двох заходів щорічно. 

Завдання Програми:  

забезпечення населення області продуктами харчування, безпечними для 

здоров’я; 

підвищення добробуту сільського населення; 

створення інформаційного середовища для аграріїв на базі Департаменту 

агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації та 

структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку районних 

державних адміністрацій із залученням наукових та освітніх установ області, 

впровадження науково обґрунтованих методик виробництва 

сільськогосподарської продукції; 

популяризація якісної продукції місцевих товаровиробників та 

підвищення її конкурентоспроможності. 
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Вищезазначені проблемні питання передбачається вирішити 

шляхом: 

проведення семінарів-тренінгів, тематичних нарад у форматі «круглих 

столів», семінарів, форумів, конференцій з питань виробництва нетрадиційних 

видів агровиробництва; 

висвітлення проблемних питань Департаментом агропромислового 

розвитку Сумської обласної державної адміністрації в засобах масової 

інформації та соціальних мережах; 

організації комунікації і обміну досвідом між суб’єктами аграрних 

відносин, сприяння проведенню презентацій та реалізації продукції за 

допомогою виставок та ярмарків. 

 

2.10. Продовольча безпека 

 

Актуальність проблеми забезпечення продовольчої безпеки не 

знижується ні зі зміною світової політичної системи, ні з науково-технічним 

поступом світової цивілізації. 

Від стану агропромислового комплексу безпосередньо залежить рівень 

продовольчої безпеки як України в цілому, так і області зокрема. Вирішити 

проблему продовольчої безпеки неможливо без застосування передових 

технологій, розвитку фермерських господарств, використання нових форм 

маркетингу, переходу до нових методів управління, створення ефективної 

системи підготовки та перепідготовки кадрів.  

Продовольча безпека – офіційно прийняте у міжнародній практиці 

поняття, що використовується для характеристики стану продовольчого ринку 

країни або групи країн, а також світового ринку. Експерти Продовольчої та 

сільськогосподарської організації об’єднаних націй (FАО) пропонують 

продовольчу безпеку розглядати як забезпечення гарантованого доступу всіх 

жителів планети, країни, регіону до продовольства у будь-який час і обсягах, 

необхідних для забезпечення активного й здорового способу життя. 

Найбільш важливим стратегічним продуктом, який визначає загальну 

продовольчу безпеку Сумщини, є обсяги виробництва продовольчого зерна, 

якого виробляється достатня кількість.  

Потреба області в продовольчому зерні становить 140 тис. тонн на рік, у 

тому числі для випікання хлібобулочних виробів необхідно 77,4 тис. тонн 

зерна.  

За 2015 рік підприємствами області вироблено 40,5 тис. тонн хліба та 

хлібобулочних виробів, або 88% до 2014 року. Через завезення хлібобулочних 

виробів з інших регіонів виробничі потужності місцевих підприємств 

використані лише на 33%.  

В області достатньо виробляється картоплі, овочів, молока та 

молокопродуктів, м’яса і м’ясопродуктів. Щороку виробляється 1,1 млн. тонн 

картоплі, 185 тис. тонн овочевих культур, тоді як річний фонд споживання 

населенням картоплі становить 198 тис. тонн, овочів – 183 тис. тонн.  
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За рік в області виробляється 418 тис. тонн молока, населенням області 

споживається 245 тис. тонн молока та молочних продуктів при річній потребі 

споживання 380 тис. тонн відповідно до мінімальних норм.  

За рік галузь птахівництва області виробляє 415 млн. штук яєць, що на  

90 млн. штук, або 28%, більше від необхідної кількості для забезпечення 

раціональної потреби споживання. Протягом року виробляється 14,7 тис. тонн 

м’яса яловичини при річній мінімальній потребі споживання населенням 

області 15,6 тис. тонн, 14,8 тис. тонн м’яса свинини (річна потреба – 

9,1 тис. тонн), 13,1 тис. тонн – м’яса птиці (річна потреба – 9,0 тис. тонн).  

Поряд з тим не в повній мірі область забезпечена плодово-ягідною 

продукцію власного виробництва. За 2015 рік вирощено 17,2 тис. тонн плодів 

та ягід, або 22% до мінімальної потреби, при цьому в рік населенням фактично 

споживається 46 тис. тонн, тоді як річна мінімальна потреба споживання 

становить 75,6 тис. тонн.  

Однією з проблем  є те, що нині в Україні не зареєстровано жодного 

генетично модифікованого продукту, тобто легально і де-юре ГМО в країні 

немає. 

Проте акредитованою випробувальною лабораторією  

ДП «Сумистандартметрологія» проведено випробування із визначення вмісту 

ГМО в зернопродуктах урожаю 2015 року. У перевірених 94 зразках сої вміст 

ГМО виявлено у 16 випадках, що складає 17%.  

Враховуючи вищезазначене, ДП«Сумистандартметрологія» необхідно 

постійно проводити моніторинг не лише готової продукції, але й насіння 

сільськогосподарських культур, які мають генетично модифіковані аналоги та 

наявність яких в Україні найбільш імовірна (соя, кукурудза, ріпак), а також 

здійснювати заходи щодо сприяння впровадження систем управління та 

виконання вимог Закону України «Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів». 

Завдання Програми :  

забезпечення населення області продуктами харчування, безпечними для 

здоров’я; 

підвищення добробуту сільського населення; 

забезпечення доступності до агропродукції місцевого виробництва; 

популяризація якісної продукції місцевих товаровиробників та 

підвищення її конкурентоспроможності. 

Вищезазначені проблемні питання передбачається вирішити 

шляхом: 

проведення семінарів-тренінгів, тематичних нарад у форматі «круглих 

столів», семінарів, форумів, конференцій з питань продовольчої безпеки 

області, впровадження систем управління та виконання вимог Закону України 

«Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів; 

висвітлення проблемних питань Департаментом агропромислового 

розвитку Сумської обласної державної адміністрації в засобах масової 

інформації та соціальних мережах; 
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організації комунікації і обміну досвідом між суб’єктами аграрних 

відносин, сприяння проведенню презентацій та реалізації продукції за 

допомогою виставок та ярмарків. 

 

ІІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координація та контроль за ходом виконанням Програми здійснюється 

Департаментом агропромислового розвитку Сумської обласної державної 

адміністрації та постійною комісією Сумської обласної ради з питань розвитку 

сільських територій, соціального захисту населення, переміщення осіб, 

учасників АТО та членів їх сімей, охорони здоров’я, материнства та дитинства.

 Про хід виконання Програми Департамент агропромислового розвитку 

Сумської обласної державної адміністрації звітує один раз на рік перед 

постійною комісією обласної ради з питань розвитку сільських територій, 

соціального захисту населення, переміщених осіб, учасників АТО та членів їх 

сімей, охорони здоров’я, материнства та дитинства.   
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Додаток 4.1. 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про Конкурсну комісію з питань виконання заходів  

Програми розвитку агропромислового комплексу та  

сільських територій Сумської області на період до 2020 року 

 

1. Це Положення визначає правовий статус, порядок створення та 

діяльності Конкурсної комісії з питань виконання заходів Програми розвитку 

агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області на період 

до 2020 року (далі - Комісія). 

2. Комісія є постійно діючим органом, який утворюється для оцінки та 

проведення конкурсного відбору суб’єктів господарювання, що можуть 

отримувати відшкодування витрат в межах коштів, передбачених в обласному 

бюджеті на реалізацію заходів Програми розвитку агропромислового 

комплексу та сільських територій Сумської області на період до 2020 року. 

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України, іншими нормативно - правовими актами, цим Положенням.  

4. До складу Комісії входять 15 членів, з них 5 представників Сумської 

обласної ради, 5 представників Сумської обласної державної адміністрації та  

5 представників громадських об’єднань підприємців. 

5. Персональний склад Комісії затверджується спільним розпорядженням 

голів Сумської обласної державної адміністрації та Сумської обласної ради.  

Повноваження членів Комісії є чинними до дня прийняття рішення про 

обрання нового складу Комісії.  

6. Інформація про склад та положення про Комісію розміщується на 

офіційному сайті Сумської обласної державної адміністрації, Сумської обласної 

ради. 

7. Голова Комісії, заступник голови та секретар обираються на першому 

засіданні Комісії та відкликаються членами Комісії із їх числа простою 

більшістю голосів від кількісного складу Комісії.  

8. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання Комісії 

веде голова Комісії, а за його відсутності - заступник голови Комісії. 

Підготовку матеріалів на засідання Комісії забезпечує її секретар. 

9. Засідання Комісії скликаються Головою у разі необхідності за власною 

ініціативою або на вимогу члена Комісії. Засідання Комісії має бути скликане 

Головою не пізніше як через 5 робочих днів після отримання відповідної 

вимоги. 

10. Інформація про час, місце проведення засідання Комісії не пізніше як 

за три робочі дні до дня проведення такого засідання доводиться до відома 

членам Комісії. 

11. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 

двох третин членів Комісії. 

12. Порядок денний засідання визначається Головою та затверджується 

рішенням Комісії.  
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13. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів членів 

Комісії, які беруть участь у засіданні. 

14. Протокол засідання Комісії, який складається у трьох оригінальних 

примірниках, підписується головуючим на засіданні та секретарем. Копії 

протоколу надаються (надсилаються) усім членам Комісії. По одному 

оригінальному примірнику протоколу протягом п'яти робочих днів 

направляється до Департаменту фінансів та Департаменту агропромислового 

розвитку Сумської обласної державної адміністрації. 

15. Комісія відповідно до покладеного на неї завдання: 

1) здійснює оцінку та відбір суб’єктів господарювання, що можуть 

отримувати відшкодування витрат в межах коштів, передбачених в обласному 

бюджеті на реалізацію заходів Програми розвитку агропромислового 

комплексу та сільських територій Сумської області на період до 2020 року; 

2) за результатами оцінки та відбору Комісія визначає переможців 

конкурсу, що оформлюється протоколом конкурсної Комісії;  

3) інформує громадськість про результати конкурсу на сайтах Сумської 

обласної державної адміністрації, Сумської обласної ради та Департаменту 

агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації. 

16. Комісія має право залучати до участі у своїй роботі представників 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

наукових та інших установ (за погодженням з їх керівниками), а також 

незалежних експертів (за згодою). 

17. Комісія під час виконання покладеного на неї завдання взаємодіє з 

місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями. 

18. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення 

діяльності Комісії здійснює Департамент агропромислового розвитку Сумської 

обласної державної адміністрації  
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Додаток 4.2. 

ПОРЯДОК 

використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для часткового 

відшкодування витрат, пов’язаних з придбанням саджанців та обладнання 

для проведення охолодження, заморозки ягід та їх зберігання  

 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в 

обласному бюджеті на відповідний бюджетний рік на реалізацію Програми 

розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області 

на період до 2020 року (далі – Програма) за напрямком «Часткове 

відшкодування витрат, пов’язаних із придбанням саджанців та обладнання для 

проведення охолодження, заморозки ягід та їх зберігання», які спрямовуються 

суб’єктам господарювання агропромислового комплексу комунальної форми 

власності, створених об’єднаними територіальними громадами або органами 

місцевого самоврядування (далі – суб’єкти господарювання), на виплату 

часткового відшкодування вартості закуплених ними саджанців та обладнання 

для проведення охолодження, заморозки ягід та їх зберігання до визначеного 

експортного об’єму (далі — часткове відшкодування). 

2. Головним розпорядником бюджетних коштів бюджетної програми за 

напрямком «Часткове відшкодування витрат, пов’язаних із придбанням 

саджанців та обладнання для проведення охолодження, заморозки ягід та їх 

зберігання» є Департамент фінансів Сумської обласної державної адміністрації 

в частині передачі субвенції місцевим бюджетам області. Відповідальним 

виконавцем Програми є Департамент агропромислового розвитку Сумської 

обласної державної адміністрації (далі – Департамент). 

3. Часткове відшкодування суб’єктам господарювання здійснюється на 

безповоротній основі у розмірі до 50 відсотків вартості (фактично понесених 

витрат без урахування податку на додану вартість) за закуплені ними для 

власного користування у попередньому та поточному роках саджанці плодово-

ягідних культур, але не більш як 25 тис. гривень у розрахунку на один гектар 

насаджень, та обладнання згідно із проектно-кошторисною документацією для 

проведення охолодження, заморозки ягід та їх зберігання, але не більше як 

300 тис. гривень. 

4. Часткове відшкодування може бути надане суб'єктам господарювання, 

які відповідають наступним критеріям: 

- зареєстровані та здійснюють діяльність в галузі садівництва на території 

Сумської області; 

- комунальна форма власності;  

- створені об’єднаними територіальними громадами або органами 

місцевого самоврядування; 

- строк діяльності суб'єкта господарювання з початку заснування не 

менше 3-х місяців; 



49 

   

- відсутня заборгованість зі сплати податків та загальнообов’язкових 

платежів (зборів). 

Переваги надаються суб’єктам господарювання: 

- результатом діяльності яких є створення додаткових робочих місць, 

збереження існуючих;  

- які придбали посадковий матеріал плодово-ягідних культур у 

атестованих господарствах Сумської області,  що внесені до Державного 

реєстру  виробників насіння і садивного матеріалу. 

Часткове відшкодування не надається суб’єктам господарювання, 

стосовно яких порушено справу про банкрутство, яких визнано банкрутами, що 

перебувають на стадії ліквідації.  

У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного 

отримання бюджетних коштів припиняється надання суб’єктам 

господарювання відшкодування протягом поточного та наступного бюджетних 

періодів, а кошти у сумі, що незаконно отримана, повертаються до обласного 

бюджету. 

5. Для отримання часткового відшкодування суб’єкти господарювання 

звертаються до Конкурсної комісії з питань виконання заходів Програми 

розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області 

на період до 2020 року (далі – Комісія). Порядок створення та діяльності 

Комісії визначається в Положенні про Конкурсну комісію, затвердженому 

рішенням Сумської обласної ради. 

6. Комісія після прийняття обласного бюджету на відповідний 

бюджетний рік та затвердження бюджетних асигнувань за напрямком 

Програми «Часткове відшкодування витрат, пов’язаних із придбанням 

саджанців та обладнання для проведення охолодження, заморозки ягід та їх 

зберігання» приймає рішення про проведення конкурсного відбору суб’єктів 

господарювання, яким здійснюється часткове відшкодування. 

Департамент агропромислового розвитку Сумської обласної державної 

адміністрації протягом 10-ти календарних днів з дати прийняття Комісією 

рішення про проведення конкурсу оприлюднює на сайтах Сумської обласної 

державної адміністрації, Сумської обласної ради та Департаменту 

агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації  або в 

засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу, вимоги до 

суб’єктів господарювання агропромислового комплексу для виплати 

часткового відшкодування відповідно до цього Порядку, перелік відповідних 

документів, строки їх подання та результати розгляду заявок. 

7. Суб’єкти господарювання до 5 листопада подають до Комісії через 

Департамент: 

заявку;  

копію Статуту підприємства;    

бізнес-план виробничої діяльності суб’єкта господарювання;  
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довідку про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і 

зборів; 

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;  

копії документів, що посвідчують право на земельну ділянку, на якій 

висаджені саджанці або  знаходиться об’єкт, в якому встановлене обладнання 

для проведення охолодження, заморозки ягід та їх зберігання (державні акти на 

право власності та постійного користування земельною ділянкою, договори 

щодо відчуження земельної ділянки, свідоцтво про право на спадщину і договір 

оренди землі, що зареєстровані в установленому порядку); 

завірені в установленому порядку копії відповідних платіжних 

документів;  

письмове зобов’язання суб’єкта господарювання та відповідне 

протокольне рішення зборів територіальної громади або органу місцевого 

самоврядування повернути до обласного бюджету в місячний строк бюджетні 

кошти у разі передачі у користування третім особам або відчуження саджанців 

та обладнання протягом трьох наступних років, а також у разі встановлення 

контролюючими органами факту їх незаконного одержання. 

Для отримання відшкодування за придбані саджанців додатково подають: 

копію проектно-кошторисної документації на створення плодово-ягідних 

насаджень, засвідчену в установленому законодавством порядку; 

копії документів, що підтверджують походження садивного матеріалу та 

його категорію; 

акт виконаних робіт з посадки саджанців разом із завіреними копіями 

первинних бухгалтерських документів. 

Для отримання відшкодування за придбане обладнання для проведення 

охолодження, заморозки ягід та їх зберігання додатково подають: 

засвідчені підписом керівника, скріпленим печаткою суб’єкта 

господарювання копії технічної документації на обладнання для проведення 

охолодження, заморозки ягід та їх зберігання; 

копії актів про виконані роботи по встановленню та введенню в 

експлуатацію обладнання для проведення охолодження, заморозки ягід та їх 

зберігання. 

засвідчені підписом керівника, скріпленим печаткою (за наявності) 

суб’єкта господарювання копії проектної документації на будівництво або 

реконструкцію об’єкта, затвердженої відповідно до вимог законодавства, та 

експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації; 

засвідчені підписами керівника, головного бухгалтера, скріпленими 

печаткою (за наявності) суб’єкта господарювання копії платіжних документів 

про оплату виконаних робіт, зокрема проектних, обладнання, матеріалів, 

наданих послуг та здійснення інших витрат, передбачених кошторисом на 

будівництво або реконструкцію, до яких додаються копії актів про виконані 



51 

   

роботи, передбачені етапами будівництва, із зазначенням пускового комплексу, 

черги або об’єкта в цілому, актів надання послуг; 

засвідчену підписом керівника, скріпленим печаткою (за наявності) 

суб’єкта господарювання копію документа, що підтверджує прийняття в 

експлуатацію закінченого будівництвом або реконструкції об’єкта, у якому 

встановлене обладнання для проведення охолодження, заморозки ягід та їх 

зберігання та готовності його до експлуатації; 

типову форму № ОЗ-1 “Акт приймання-передачі (внутрішнього 

переміщення) основних засобів” (для об’єктів, прийнятих в експлуатацію в 

поточному році); 

типову форму фінансової звітності № 5 “Примітки до річної фінансової 

звітності”, типову форму № ОЗ-6 “Інвентарна картка обліку основних засобів” 

(для об’єктів, прийнятих в експлуатацію у попередньому році), крім малих 

підприємств, які подають скорочену за показниками фінансову звітність у 

складі балансу і звіту про фінансові результати. 

Копії документів надаються разом з їх оригіналами (оригінали 

повертаються). 

Всі документи, що подаються для участі в конкурсі, повинні бути 

прошиті та пронумеровані, з описом.  

Комісія має право у разі необхідності запросити від суб’єкта 

господарювання додаткові документи. 

Відповідальність за достовірність поданих для участі у конкурсі 

документів та відповідних інформаційних довідкових матеріалів згідно з 

чинним законодавством України несе суб'єкт господарювання, який надав 

документи. 

8. Комісія розпочинає приймання заявок та документів, що додаються до 

них, у день оприлюднення оголошення про часткове відшкодування вартості 

саджанців та обладнання для проведення охолодження, заморозки ягід та їх 

зберігання, а закінчує — за 10 робочих днів до початку проведення останнього 

засідання Комісії. 

Засідання Комісії проводяться по мірі потреби, а останнє засідання – до 

15 листопада. 

9. Заявка та документи, що додаються до неї, для виплати часткового 

відшкодування вартості саджанців та обладнання для проведення охолодження, 

заморозки ягід та їх зберігання реєструються у журналі обліку в день їх 

надходження. 

Заявка та документи, що додаються до неї, розглядаються, перевіряються 

Комісією у порядку черговості їх реєстрації і зберігаються протягом трьох 

років. 

Документи, подані не в повному обсязі, не реєструються і повертаються 

суб’єкту господарювання. Доопрацьований пакет документів може подаватися 

повторно, у термін, визначений для надання таких документів. 
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Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не 

розглядаються. 

10.  Комісія після отримання документів, передбачених пунктом 7 цього 

Порядку, проводить виїзні перевірки для підтвердження факту посадки 

саджанців та стан насаджень, фактичних обсягів робіт, виконаних відповідними 

суб’єктами господарювання, та факту введення в експлуатацію обладнання для 

проведення охолодження, заморозки ягід та їх зберігання. 

11. Комісія на підставі поданих документів та акту виїзної перевірки 

визначає суму відшкодування за кожним суб’єктом господарювання в межах 

встановленого річного обсягу бюджетних призначень за відповідним 

напрямком Програми та приймає рішення про включення їх до реєстру 

суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування.  

На підставі рішення Комісії Департамент протягом 3-х робочих днів 

складає реєстр одержувачів часткового відшкодування (за встановленою 

Департаментом формою). Реєстр одержувачів коштів Департамент протягом 

п’яти календарних днів з дати його складання подає Департаменту фінансів 

Сумської обласної державної адміністрації. 

Передача субвенції здійснюється у національній валюті шляхом 

перерахування відповідних коштів на рахунок об’єднаних територіальних 

громад або органів місцевого самоврядування (далі – Громади) у законодавчо 

визначеному порядку.  

Громади після отримання субвенції з обласного бюджету подають 

платіжні доручення на перерахування коштів суб’єктам господарювання. 

У разі прийняття Комісією рішення про відмову у наданні часткового 

відшкодування, Департамент направляє у триденний строк заявнику письмове 

повідомлення із зазначенням причини відмови. 

12. Суб’єкти господарювання щороку до 15 січня протягом трьох років 

після одержання бюджетних коштів подають Департаменту довідку про 

наявність станом на 1 січня поточного року насаджень та обладнання для 

проведення охолодження, заморозки ягід та їх зберігання, вартість якого була 

частково відшкодована з обласного бюджету. 

У разі, коли суб’єкт господарювання надає у користування третім особам 

або відчужує придбані саджанці та обладнання для проведення охолодження, 

заморозки ягід та їх зберігання до закінчення трирічного строку його 

експлуатації (в тому числі у зв’язку з ліквідацією), сума спрямованих на його 

фінансову підтримку бюджетних коштів підлягає поверненню до обласного 

бюджету. 

Суб’єкти господарювання відповідають за своїми зобов’язаннями 

коштами, що є в її розпорядженні. Якщо немає або недостатньо таких коштів, 

то за їх зобов’язаннями відповідає власник (територіальна громада або орган 

місцевого самоврядування). 
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13. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, 

здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів, затвердженого в установленому законодавством порядку. 

Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про 

отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, 

реєстрація і облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з 

використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому 

законодавством. 

14. Складання та подання звітності про використання бюджетних коштів 

здійснюється в установленому законодавством порядку. 
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Додаток 4.3. 

 

ПОРЯДОК 

використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, для 

відшкодування суб’єктам господарювання витрат, пов’язаних з 

отриманням сертифікату на виробництво органічної продукції  

 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в 

обласному бюджеті на відповідний бюджетний рік на реалізацію Програми 

розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області 

на період до 2020 року (далі – Програма) за напрямком «Виробництво 

органічної продукції», які спрямовуються суб’єктам господарювання 

агропромислового комплексу на відшкодування витрат, пов’язаних із 

отриманням сертифікату на виробництво органічної продукції (далі – 

відшкодування). 

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним 

виконавцем Програми за напрямком «Виробництво органічної продукції» є 

Департамент агропромислового розвитку Сумської обласної державної 

адміністрації (далі – Департамент), який здійснює управління бюджетними 

коштами у межах установлених йому бюджетних повноважень. 

3. Відшкодування надається на конкурсній основі суб’єктам  

господарювання агропромислового комплексу – юридичним особам незалежно 

від організаційно-правової форми та форми власності та фізичним особам-

підприємцям (далі – суб’єкти господарювання), що зареєстровані на території 

Сумської області, здійснюють діяльність з виробництва органічної продукції, 

отримали сертифікат відповідності на органічну продукцію та включені до 

Реєстру виробників органічної продукції.  

Відшкодування надається на безповоротній основі в розмірі 50 відсотків 

понесених у період із жовтня попереднього року до жовтня поточного року 

витрат у зв’язку із проведенням та підтвердженням відповідності виробництва 

органічної продукції та отриманням сертифікату відповідності у рослинництві, 

тваринництві та переробці сільськогосподарської продукції, незалежно від 

видів сільськогосподарської діяльності та видів продуктів переробки, але не 

більше 15 тисяч гривень на рік для одного суб’єкта господарювання. 

4. Відшкодування не надається суб’єктам господарювання, стосовно яких 

порушено справу про банкрутство, яких визнано банкрутами, що перебувають 

на стадії ліквідації, або мають прострочену більше ніж шість місяців 

заборгованість перед державним бюджетом, Пенсійним фондом України та 

фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, що 

підтверджується відповідними органами державної фіскальної служби. 

5. У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного 

отримання бюджетних коштів припиняється надання суб’єктам 

господарювання відшкодування протягом поточного та наступного бюджетних 

періодів, а кошти у сумі, що незаконно отримана, повертаються до обласного 

бюджету. 
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6. Протягом 10-ти календарних днів з дати прийняття Конкурсною 

комісією з питань виконання заходів Програми розвитку агропромислового 

комплексу та сільських територій Сумської області на період до 2020 року (далі 

– Комісія) рішення про проведення конкурсу на сайтах Сумської обласної 

державної адміністрації, Сумської обласної ради та Департаменту 

агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації або в 

засобах масової інформації розміщуються інформація про проведення конкурсу 

та форма заявки. 

В оголошенні зазначаються умови проведення конкурсу, інформація про 

строки подання документів, місце прийому документів, адреса електронної 

пошти та номер телефону, за яким надаються роз'яснення. 

7. Комісія розпочинає приймання заявок на участь у конкурсі та 

документів, що додаються до них, у день оприлюднення оголошення про 

порядок та умови проведення конкурсу, а закінчує за сім робочих днів до 

початку проведення останнього засідання Комісії. Заявки, що надійшли після 

закінчення строку їх подання, не розглядаються.  

8. Для отримання відшкодування суб’єкти господарювання подають до 

Комісії через Департамент заявку за встановленою Комісією формою та такі 

документи: 

копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб 

(для підтвердження реєстрації та території Сумської області); 

копію Статуту підприємства (для юридичних осіб), свідоцтво про 

державну реєстрацію фізичної особи – підприємця (для фізичних осіб); 

копію фінансової звітності за останній рік відповідно до Національного 

положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності» (додаток 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан), форма 

№ 2 «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід) (для юридичних 

осіб); 

довідку про відсутність заборгованості з податків і зборів, видану 

відповідними органами державної фіскальної служби; 

скорочену довідку про те, що претендент не є банкрутом і стосовно нього 

не порушено провадження у справі про банкрутство та довідку про відсутність 

заборгованості з виплати заробітної плати (для юридичних осіб);  

копію сертифікату відповідності органічної продукції та продуктів 

харчування; 

довідку про банківські реквізити для перерахування коштів; 

копію договору між суб’єктом господарювання та відповідним 

сертифікаційним органом на проведення робіт із підтвердження відповідності 

виробництва органічної продукції та видачі сертифіката; 

копії платіжних документів, що підтверджують сплату відповідних 

коштів згідно з вищезазначеним договором, завірені банківською установою; 

письмове зобов’язання повернути у місячний термін до обласного 

бюджету кошти у разі встановлення контролюючими органами факту їх 

незаконного одержання. 
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Копії документів надаються разом з їх оригіналами (оригінали 

повертаються). 

Відповідальність за достовірність поданих документів та відповідних 

інформаційних довідкових матеріалів несе їх надавач. 

9. Подані до Комісії заявки реєструються у журналі реєстрації заявок в 

день їх надходження.  

Комісія розглядає подані документи у порядку черговості їх реєстрації.  

10. Документи, подані не в повному обсязі, не реєструються і 

повертаються суб’єкту господарювання. Доопрацьований пакет документів 

може подаватися повторно, у термін, визначений для надання таких документів. 

11. Засідання Комісії проводяться по мірі потреби, а останнє засідання – 

до 15 листопада. 

12. Комісія визначає суму відшкодування за кожним суб’єктом 

господарювання в межах встановленого річного обсягу бюджетних призначень 

та приймає рішення про включення їх до реєстру суб’єктів господарювання, 

яким нараховано відшкодування.  

На підставі рішення Комісії Департамент протягом 3-х робочих днів 

складає реєстр одержувачів відшкодування (за встановленою Департаментом 

формою). Реєстр одержувачів коштів Департамент протягом семи календарних 

днів з дати його складання подає до Головного управління Державної 

Казначейської служби для реєстрації фінансових зобов’язань та до 

Департаменту фінансів Сумської обласної державної адміністрації для 

здійснення фінансування. Перерахування коштів на рахунки учасників 

Програми здійснюється після надходження коштів на рахунок Департаменту. 

Відшкодування надається у національній валюті шляхом перерахування 

відповідних коштів на рахунок суб’єкту господарювання у порядку, 

визначеному органами казначейства.  

13. У разі прийняття Комісією рішення про відмову у наданні 

відшкодування, Департамент направляє у триденний строк  заявнику письмове 

повідомлення із зазначенням причини відмови.  

14. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, 

здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів, затвердженого в установленому законодавством порядку. 

Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про 

отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, 

реєстрація і облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з 

використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому 

законодавством. 

15. Департамент надсилає щороку до 15 січня наступного бюджетного 

періоду до Департаменту фінансів Сумської обласної державної адміністрації 

узагальнену інформацію про використання коштів, передбачених у обласному 

бюджеті для здійснення відшкодування. 

16. Складання та подання звітності про використання бюджетних коштів 

здійснюється в установленому законодавством порядку. 
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Додаток 4.4. 

ПОРЯДОК 

 

використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для часткового 

відшкодування витрат, пов’язаних з придбанням обладнання для збору та 

переробки молочної продукції 

 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в 

обласному бюджеті на відповідний бюджетний рік на реалізацію Програми 

розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області 

на період до 2020 року (далі – Програма) за напрямком «Часткове 

відшкодування витрат, пов’язаних із придбанням обладнання для збору та 

переробки молочної продукції», які спрямовуються суб’єктам господарювання 

агропромислового комплексу комунальної форми власності, створених 

об’єднаними територіальними громадами або органами місцевого 

самоврядування (далі – суб’єкти господарювання), на виплату часткового 

відшкодування вартості обладнання для збору та переробки молочної продукції 

(далі — часткове відшкодування). 

2. Головним розпорядником бюджетних коштів бюджетної програми за 

напрямком «Часткове відшкодування витрат, пов’язаних із придбанням 

обладнання для збору та переробки молочної продукції» є Департамент 

фінансів Сумської обласної державної адміністрації в частині передачі 

субвенції місцевим бюджетам області. Відповідальним виконавцем Програми 

за напрямком «Часткове відшкодування витрат, пов’язаних із придбанням 

обладнання для збору та переробки молочної продукції» є Департамент 

агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації (далі – 

Департамент). 

3. Часткове відшкодування суб’єктам господарювання здійснюється на 

безповоротній основі у розмірі до 50 відсотків вартості (фактично понесених 

витрат без урахування податку на додану вартість) закупленого для власного 

користування у попередньому та поточному роках обладнання згідно із 

проектно-кошторисною документацією для збору та переробки молочної 

продукції, та при умові співфінансування: 50% витрат відшкодовується за 

рахунок коштів обласного бюджету, 50% - за рахунок коштів місцевих 

бюджетів, але не більше обсягу коштів, виділених із місцевого бюджету. 

4. Часткове відшкодування може бути надане суб'єктам господарювання, 

які відповідають наступним критеріям: 

- зареєстровані та здійснюють діяльність на території Сумської області; 

- комунальна форма власності;  

- створені об’єднаними територіальними громадами або органами 

місцевого самоврядування; 
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- строк діяльності суб'єкта господарювання з початку заснування не 

менше 3-х місяців; 

- відсутня заборгованість зі сплати податків та загальнообов’язкових 

платежів (зборів); 

- створення додаткових робочих місць, збереження існуючих. 

Переваги надаються суб’єктам господарювання, результат діяльності 

яких є створення додаткових робочих місць, збереження існуючих. 

Часткове відшкодування не надається суб’єктам господарювання, 

стосовно яких порушено справу про банкрутство, яких визнано банкрутами, що 

перебувають на стадії ліквідації.  

У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного 

отримання бюджетних коштів припиняється надання суб’єктам 

господарювання відшкодування протягом поточного та наступного бюджетних 

періодів, а кошти у сумі, що незаконно отримана, повертаються до обласного 

бюджету. 

5. Для отримання часткового відшкодування суб’єкти господарювання 

звертаються до Конкурсної комісії з питань виконання заходів Програми 

розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області 

на період до 2020 року (далі – Комісія). Порядок створення та діяльності 

Комісії визначається в Положенні про Конкурсну комісію, затвердженому 

рішенням Сумської обласної ради. 

6. Комісія після прийняття обласного бюджету на відповідний 

бюджетний рік та затвердження бюджетних асигнувань за напрямком 

Програми «Часткове відшкодування витрат, пов’язаних з придбанням 

обладнання для збору та переробки молочної продукції» приймає рішення про 

проведення конкурсного відбору суб’єктів господарювання, яким частково 

відшкодовується вартість обладнання для збору та переробки молочної 

продукції. 

Департамент агропромислового розвитку Сумської обласної державної 

адміністрації протягом 10-ти календарних днів з дати прийняття Комісією 

рішення про проведення конкурсу оприлюднює на сайтах Сумської обласної 

державної адміністрації, Сумської обласної ради та Департаменту 

агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації  або в 

засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу, вимоги до 

суб’єктів господарювання агропромислового комплексу для виплати 

часткового відшкодування відповідно до цього Порядку, перелік відповідних 

документів, строки їх подання та результати розгляду заявок. 

7. Суб’єкти господарювання до 5 листопада подають до Комісії через 

Департамент: 

заявку;  

бізнес-план виробничої діяльності суб’єкту господарювання; 

копію Статуту підприємства;    
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підтверджуючі документи (довідка, договір, виписка із рішення ради, 

гарантійний лист) від місцевих органів влади про готовність співфінансування в 

розмірі 50 відсотків;     

засвідчені підписом керівника, скріпленим печаткою (за наявності) 

суб’єкта господарювання, копії проектної документації на будівництво або 

реконструкцію об’єкта, затвердженої відповідно до вимог законодавства, та 

експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації; 

засвідчені підписами керівника, головного бухгалтера, скріпленими 

печаткою (за наявності) суб’єкта господарювання копії платіжних документів 

про оплату виконаних робіт, зокрема проектних, обладнання, матеріалів, 

наданих послуг та здійснення інших витрат, передбачених кошторисом на 

будівництво або реконструкцію, до яких додаються копії актів про виконані 

роботи, передбачені етапами будівництва, із зазначенням пускового комплексу, 

черги або об’єкта в цілому, актів надання послуг, видаткових накладних та 

інших документів, що підтверджують витрати, понесені на придбання 

обладнання для збору та переробки молочної продукції; 

засвідчену підписом керівника, скріпленим печаткою (за наявності) 

суб’єкта господарювання, копію документа, що підтверджує прийняття в 

експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта; 

документи щодо відведення суб’єктові господарювання земельної 

ділянки під будівництво об’єкта, 

довідку про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і 

зборів; 

типову форму фінансової звітності № 5 “Примітки до річної фінансової 

звітності”, типову форму № ОЗ-6 “Інвентарна картка обліку основних засобів” 

(для об’єктів, прийнятих в експлуатацію у попередньому році), крім малих 

підприємств, які подають скорочену за показниками фінансову звітність у 

складі балансу і звіту про фінансові результати; 

типову форму № ОЗ-1 “Акт приймання-передачі (внутрішнього 

переміщення) основних засобів” (для об’єктів, прийнятих в експлуатацію в 

поточному році); 

довідку про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і 

зборів; 

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;  

засвідчені підписом керівника, скріпленим печаткою суб’єкта 

господарювання, копії відповідних платіжних документів та технічної 

документації на обладнання для збору та переробки молочної продукції; 

акт про виконані роботи по встановленню обладнання для переробки 

молочної продукції (у разі його закупки); 

письмове зобов’язання суб’єкта господарювання та відповідне 

протокольне рішення зборів територіальної громади або органу місцевого 

самоврядування повернути до обласного бюджету в місячний строк бюджетні 
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кошти у разі передачі у користування третім особам або відчуження 

обладнання протягом трьох наступних років та у разі встановлення 

контролюючими органами факту їх незаконного одержання. 

Копії документів надаються разом з їх оригіналами (оригінали 

повертаються). 

Всі документи, що подаються для участі в конкурсі, повинні бути 

прошиті та пронумеровані, з описом.  

Відповідальність за достовірність поданих для участі у конкурсі 

документів та відповідних інформаційних довідкових матеріалів згідно з 

чинним законодавством України несе суб'єкт господарювання, який надав 

документи. 

8. Комісія розпочинає приймання заявок та документів, що додаються до 

них, у день оприлюднення оголошення про часткове відшкодування вартості 

обладнання для збору та переробки молочної продукції, а закінчує — за 10 

робочих днів до початку проведення останнього засідання Комісії. 

Засідання Комісії проводяться по мірі потреби, а останнє засідання – до 

15 листопада. 

9. Заявка та документи, що додаються до неї, для виплати часткового 

відшкодування вартості обладнання для збору та переробки молочної продукції 

реєструються у журналі обліку в день їх надходження. 

Заявка та документи, що додаються до неї, розглядаються, перевіряються 

Комісією у порядку черговості їх реєстрації і зберігаються протягом трьох 

років. 

Документи, подані не в повному обсязі, не реєструються і повертаються 

суб’єкту господарювання. Доопрацьований пакет документів може подаватися 

повторно, у термін, визначений для надання таких документів. 

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не 

розглядаються. 

10.  Комісія на підставі поданих документів визначає суму відшкодування 

за кожним суб’єктом господарювання в межах встановленого річного обсягу 

бюджетних призначень та приймає рішення про включення їх до реєстру 

суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування.  

На підставі рішення Комісії Департамент протягом 3-х робочих днів 

складає реєстр одержувачів часткового відшкодування (за встановленою 

Департаментом формою). Реєстр одержувачів коштів Департамент протягом 

п’яти календарних днів з дати його складання подає Департаменту фінансів 

Сумської обласної державної адміністрації. 

Передача субвенції здійснюється у національній валюті шляхом 

перерахування відповідних коштів на рахунок об’єднаних територіальних 

громад або органів місцевого самоврядування (далі – Громади) у законодавчо 

визначеному порядку.  
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Громади після отримання субвенції з обласного бюджету подають 

платіжні доручення на перерахування коштів суб’єктам господарювання. 

11. У разі прийняття Комісією рішення про відмову у наданні часткового 

відшкодування, Департамент направляє у триденний строк заявнику письмове 

повідомлення із зазначенням причини відмови. 

12. Суб’єкти господарювання щороку до 15 січня протягом трьох років 

після одержання бюджетних коштів подають Департаменту довідку про 

наявність станом на 1 січня поточного року обладнання для збору та переробки 

молочної продукції, вартість якого була частково відшкодована з обласного 

бюджету. 

У разі, коли суб’єкт господарювання надає у користування третім особам 

або відчужує придбане обладнання для збору та переробки молочної продукції 

до закінчення трирічного строку його експлуатації (в тому числі у зв’язку з 

ліквідацією), сума спрямованих на його фінансову підтримку бюджетних 

коштів підлягає поверненню до обласного бюджету. 

Суб’єкти господарювання відповідають за своїми зобов'язаннями 

коштами, що є в їх розпорядженні. Якщо немає або недостатньо таких коштів, 

то за їх зобов'язаннями відповідає власник (територіальна громада або орган 

місцевого самоврядування). 

13. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, 

здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів, затвердженого в установленому законодавством порядку. 

Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про 

отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, 

реєстрація і облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з 

використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому 

законодавством. 

14. Складення та подання звітності про використання бюджетних коштів 

здійснюється в установленому законодавством порядку. 
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Додаток 4.5. 

 

ПОРЯДОК 

використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для часткового 

відшкодування витрат, пов’язаних з придбанням племінних свинок та 

кнурців вітчизняного походження (класу «еліта») 

 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в 

обласному бюджеті на відповідний бюджетний рік на реалізацію Програми 

розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області 

на період до 2020 року (далі – Програма) за напрямком «Часткове 

відшкодування витрат, пов’язаних із придбанням племінних свинок та кнурців 

вітчизняного походження (класу «еліта»)», які спрямовуються з метою 

створення міні-репродуктора по розведенню свиней суб’єктам господарювання 

агропромислового комплексу комунальної форми власності, створених 

об’єднаними територіальними громадами або органами місцевого 

самоврядування (далі – суб’єкти господарювання), на виплату часткового 

відшкодування вартості закуплених ними племінних свинок та кнурців 

вітчизняного походження (класу «еліта») (далі — часткове відшкодування). 

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним 

виконавцем бюджетної програми за напрямком «Часткове відшкодування 

витрат, пов’язаних із придбанням племінних свинок та кнурців вітчизняного 

походження (класу «еліта»)» є Департамент агропромислового розвитку 

Сумської обласної державної адміністрації (далі – Департамент), який здійснює 

управління бюджетними коштами у межах установлених йому бюджетних 

повноважень. 

3. Часткове відшкодування здійснюється на безповоротній основі 

суб’єктам господарювання за закуплені ними у період із жовтня попереднього 

року до жовтня поточного року з племінних заводів та племінних 

репродукторів племінних свинок та кнурців вітчизняного походження (класу 

«еліта») у розмірі 2400 гривень за одну голову (при умові, якщо суб’єкт 

господарювання не отримував часткового відшкодування з державного 

бюджету за вказаним напрямком у поточному році). 

Часткове відшкодування надається суб’єктам господарювання, які 

здійснюють діяльність в галузі тваринництва та зареєстровані на території 

Сумської області. 

Часткове відшкодування не надається суб’єктам господарювання, 

стосовно яких порушено справу про банкрутство, яких визнано банкрутами, що 

перебувають на стадії ліквідації, або мають прострочену більше ніж шість 

місяців заборгованість перед державним бюджетом, Пенсійним фондом 

України та фондами загальнообов’язкового державного соціального 

страхування, що підтверджується відповідними органами державної фіскальної 

служби. 
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У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного 

отримання бюджетних коштів припиняється надання суб’єктам 

господарювання відшкодування протягом поточного та наступного бюджетних 

періодів, а кошти у сумі, що незаконно отримана, повертаються до обласного 

бюджету. 

4. Для отримання часткового відшкодування суб’єкти господарювання 

звертаються до Конкурсної комісії з питань виконання заходів Програми 

розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області 

на період до 2020 року (далі – Комісія). Порядок створення та діяльності 

Комісії визначається в Положенні про Конкурсну комісію, затвердженому 

рішенням Сумської обласної ради. 

5. Комісія після прийняття обласного бюджету на відповідний 

бюджетний рік та затвердження бюджетних асигнувань за напрямком 

Програми «Часткове відшкодування витрат, пов’язаних з придбанням 

племінних свинок та кнурців вітчизняного походження (класу «еліта»)» 

приймає рішення про проведення конкурсного відбору суб’єктів 

господарювання, яким здійснюється часткове відшкодовується. 

Департамент агропромислового розвитку Сумської обласної державної 

адміністрації протягом 10-ти календарних днів з дати прийняття Комісією 

рішення про проведення конкурсу оприлюднює на сайтах Сумської обласної 

державної адміністрації, Сумської обласної ради та Департаменту 

агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації  або в 

засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу, вимоги до 

суб’єктів господарювання агропромислового комплексу для виплати 

часткового відшкодування відповідно до цього Порядку, перелік відповідних 

документів, строки їх подання. 

6. Суб’єкти господарювання до 5 листопада подають до Комісії через 

Департамент: 

заявку (у двох примірниках); 

довідку про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і 

зборів; 

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком; 

засвідчені підписом керівника, скріпленим печаткою суб’єкта 

господарювання копії відповідних платіжних документів; 

акт про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором; 

копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) (на останню звітну дату 

на момент подання документів); 

виданий у встановленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру 

тварин; 

копії племінних свідоцтв (сертифікатів) або сертифікатів племінних 

(генетичних) ресурсів, засвідчені підписом керівника, скріпленим печаткою 

суб’єкта господарювання; 
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письмове зобов’язання суб’єкта господарювання та відповідне 

протокольне рішення зборів територіальної громади або органу місцевого 

самоврядування повернути до обласного бюджету в місячний строк бюджетні 

кошти у разі зменшення поголів’я племінних свинок та кнурців вітчизняного 

походження (класу «еліта») станом на 1 січня двох наступних років з 

урахуванням приросту та обсягу закупівлі; 

довідку Департаменту про те, що суб’єкт господарювання не отримував 

часткового відшкодування з державного бюджету за вказаним напрямком у 

поточному році. 

Копії документів надаються разом з їх оригіналами (оригінали 

повертаються). Відповідальність за достовірність поданих документів та 

відповідних інформаційних довідкових матеріалів несе їх надавач. 

7. Комісія розпочинає приймання заявок та документів, що додаються до 

них, у день оприлюднення оголошення про часткове відшкодування вартості 

тварин відповідно до пункту 5 цього Порядку, а закінчує – за 10 робочих днів 

до початку проведення останнього засідання Комісії. 

Засідання Комісії проводяться по мірі потреби, а останнє засідання – до 

15 листопада. 

8. Заявка та документи, що додаються до неї, для виплати часткового 

відшкодування вартості тварин реєструються у журналі обліку в день їх 

надходження. 

Заявка та документи, що додаються до неї, розглядаються, перевіряються 

Комісією у порядку черговості їх реєстрації і зберігаються протягом трьох 

років. 

Документи, подані не в повному обсязі, не реєструються і повертаються 

суб’єкту господарювання. Доопрацьований пакет документів може подаватися 

повторно, у термін, визначений для надання таких документів. 

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не 

розглядаються. 

9. Комісія до 5 грудня на підставі поданих документів визначає кількість 

тварин, вартість яких буде частково відшкодована, та розмір часткового 

відшкодування за кожним суб’єктом господарювання та приймає рішення про 

включення їх до реєстру суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове 

відшкодування вартості тварин. 

На підставі рішення Комісії Департамент протягом 3-х робочих днів 

складає реєстр одержувачів часткового відшкодування (за встановленою 

Департаментом формою). Реєстр одержувачів коштів Департамент протягом 

семи календарних днів з дати його складання подає до Головного управління 

Державної Казначейської служби для реєстрації фінансових зобов’язань та до 

Департаменту фінансів Сумської обласної державної адміністрації для 

здійснення фінансування. Перерахування коштів на рахунки учасників 

Програми здійснюється після надходження коштів на рахунок Департаменту. 
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Часткове відшкодування надається у національній валюті шляхом 

перерахування коштів на рахунок суб’єкту господарювання у порядку, 

визначеному органами казначейства.  

10. У разі прийняття Комісією рішення про відмову у наданні часткового 

відшкодування, Департамент направляє у триденний строк заявнику письмове 

повідомлення із зазначенням причини відмови.  

11. Суб’єкти господарювання щороку до 15 січня протягом двох років 

після одержання бюджетних коштів подають Департаменту інформацію про 

наявне поголів’я племінних свинок та кнурців вітчизняного походження (класу 

«еліта») станом на 1 січня поточного року, в тому числі поголів’я племінних 

свинок та кнурців вітчизняного походження (класу «еліта»), вартість яких була 

частково відшкодована та витяг з Єдиного державного реєстру тварин станом 

на 1 січня поточного року. 

У разі зменшення поголів’я закуплених племінних свинок та кнурців 

вітчизняного походження (класу «еліта»), вартість яких була частково 

відшкодована, станом на 1 січня двох наступних років одержані бюджетні 

кошти повертаються суб’єктом господарювання до обласного бюджету в 

повному обсязі. 

У разі вибуття із стада станом на 1 січня двох наступних років окремих 

закуплених племінних свинок та кнурців вітчизняного походження (класу 

«еліта»), вартість яких була частково відшкодована, з причин, обумовлених 

набутими карантинними інфекційними хворобами або набутими з вини 

власника незаразними хворобами, до обласного бюджету повертаються 

бюджетні кошти, що були виплачені як відшкодування за їх придбання. 

Суб’єкти господарювання відповідають за своїми зобов'язаннями 

коштами, що є в їх розпорядженні. Якщо немає або недостатньо таких коштів, 

то за їх зобов'язаннями відповідає власник (територіальна громада або орган 

місцевого самоврядування). 

12. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, 

здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів, затвердженого в установленому законодавством порядку. 

Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про 

отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, 

реєстрація і облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з 

використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому 

законодавством. 

13. Департамент надсилає щороку до 15 січня наступного бюджетного 

періоду до Департаменту фінансів Сумської обласної державної адміністрації 

узагальнену інформацію про використання коштів, передбачених у обласному 

бюджеті для здійснення часткового відшкодування. 

14. Складання та подання звітності про використання бюджетних коштів 

здійснюється в установленому законодавством порядку. 
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Додаток 4.6. 

 

ПОРЯДОК 

використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для часткового 

відшкодування витрат за придбання племінних вівцематок, баранів, ярок 

 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в 

обласному бюджеті на відповідний бюджетний рік на реалізацію Програми 

розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області 

на період до 2020 року (далі – Програма) за напрямком «Часткове 

відшкодування вартості придбаного в племінних господарствах поголів’я 

молодняку овець», які спрямовуються з метою розвитку галузі тваринництва та 

підвищення її ефективності суб’єктам господарювання агропромислового 

комплексу – юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми 

та форми власності (далі – суб’єкти господарювання), на виплату часткового 

відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних 

вівцематок, баранів, ярок (далі — часткове відшкодування). 

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним 

виконавцем бюджетної програми за напрямком «Часткове відшкодування 

вартості придбаного в племінних господарствах поголів’я молодняку овець» є 

Департамент агропромислового розвитку Сумської обласної державної 

адміністрації (далі – Департамент), який здійснює управління бюджетними 

коштами у межах установлених йому бюджетних повноважень. 

3. Часткове відшкодування вартості молодняку овець здійснюється на 

безповоротній основі суб’єктам господарювання за закуплений ними у період із 

жовтня попереднього року до жовтня поточного року з племінних заводів та 

племінних репродукторів молодняк племінних вівцематок, баранів, ярок у 

розмірі до 50 відсотків їх вартості, але не більш як 850 гривень за одну голову  

(при умові, якщо суб’єкт господарювання не отримував часткового 

відшкодування з державного бюджету за вказаним напрямком у поточному 

році). 

Часткове відшкодування надається суб’єктам господарювання, які 

здійснюють діяльність в галузі тваринництва та зареєстровані на території 

Сумської області. 

Часткове відшкодування не надається суб’єктам господарювання, 

стосовно яких порушено справу про банкрутство, яких визнано банкрутами, що 

перебувають на стадії ліквідації або мають прострочену більше ніж шість 

місяців заборгованість перед державним бюджетом, Пенсійним фондом 

України та фондами загальнообов’язкового державного соціального 

страхування, що підтверджується відповідними органами державної фіскальної 

служби. 

У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного 

отримання бюджетних коштів припиняється надання суб’єктам 
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господарювання відшкодування протягом поточного та наступного бюджетних 

періодів, а кошти у сумі, що незаконно отримана, повертаються до обласного 

бюджету. 

4. Для отримання часткового відшкодування суб’єкти господарювання 

звертаються до Конкурсної комісії з питань виконання заходів Програми 

розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області 

на період до 2020 року (далі – Комісія). Порядок створення та діяльності 

Комісії визначається в Положенні про Конкурсну комісію, затвердженому 

рішенням Сумської обласної ради. 

5. Після затвердження обсягу бюджетних асигнувань на відповідний 

бюджетний рік за напрямком Програми «Часткове відшкодування вартості 

придбаного в племінних господарствах поголів’я молодняку овець» 

Департамент оприлюднює на сайтах Сумської обласної державної 

адміністрації, Сумської обласної ради та Департаменту агропромислового 

розвитку Сумської обласної державної адміністрації або в засобах масової 

інформації вимоги до суб’єктів господарювання агропромислового комплексу 

для виплати часткового відшкодування відповідно до цього Порядку, перелік 

відповідних документів, строки їх подання та результати розгляду заявок. 

6. Суб’єкти господарювання до 5 листопада подають до Комісії через 

Департамент: 

заявку (у двох примірниках); 

довідку про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і 

зборів; 

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком; 

засвідчені підписом керівника, скріпленим печаткою (за наявності) 

суб’єкта господарювання, копії відповідних платіжних документів; 

акт про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором; 

копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) (на останню звітну дату 

на момент подання документів); 

виданий у встановленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру 

тварин; 

копії племінних свідоцтв (сертифікатів) або сертифікатів племінних 

(генетичних) ресурсів, засвідчені підписом керівника, скріпленим печаткою (за 

наявності) суб’єкта господарювання; 

письмове зобов’язання повернути до обласного бюджету в місячний строк 

бюджетні кошти у разі зменшення поголів’я станом на 1 січня двох наступних 

років з урахуванням приросту та обсягу закупівлі; 

довідку Департаменту про те, що суб’єкт господарювання не отримував 

часткового відшкодування з державного бюджету за вказаним напрямком у 

поточному році. 

Копії документів надаються разом з їх оригіналами (оригінали 

повертаються). 
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Відповідальність за достовірність поданих документів та відповідних 

інформаційних довідкових матеріалів несе їх надавач. 

7. Комісія розпочинає приймання заявок та документів, що додаються до 

них, у день оприлюднення оголошення про часткове відшкодування вартості 

тварин відповідно до пункту 5 цього Порядку, а закінчує — за 10 робочих днів 

до початку проведення останнього засідання Комісії. 

Засідання Комісії проводяться по мірі потреби, а останнє засідання – до 

15 листопада. 

8. Заявка та документи, що додаються до неї, для виплати часткового 

відшкодування вартості тварин реєструються у журналі обліку в день їх 

надходження. 

Заявка та документи, що додаються до неї, розглядаються, перевіряються 

Комісією у порядку черговості їх реєстрації і зберігаються протягом трьох 

років. 

Документи, подані не в повному обсязі, не реєструються і повертаються 

суб’єкту господарювання. Доопрацьований пакет документів може подаватися 

повторно, у термін, визначений для надання таких документів. 

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не 

розглядаються. 

9. Комісія до 5 грудня на підставі поданих документів визначає кількість 

тварин, вартість яких буде частково відшкодована, та розмір часткового 

відшкодування за кожним суб’єктом господарювання та приймає рішення про 

включення їх до реєстру суб’єктів господарювання, яким нараховано часткове 

відшкодування вартості тварин. 

На підставі рішення Комісії Департамент протягом 3-х робочих днів 

складає реєстр одержувачів часткового відшкодування (за встановленою 

Департаментом формою). Реєстр одержувачів коштів Департамент протягом 

семи календарних днів з дати його складання подає до Головного управління 

Державної Казначейської служби для реєстрації фінансових зобов’язань та до 

Департаменту фінансів Сумської обласної державної адміністрації для 

здійснення фінансування. Перерахування коштів на рахунки учасників 

Програми здійснюється після надходження коштів на рахунок Департаменту. 

Часткове відшкодування надається у національній валюті шляхом 

перерахування відповідних коштів на рахунок суб’єкту господарювання у 

порядку, визначеному органами казначейства.  

10. У разі прийняття Комісією рішення про відмову у наданні часткового 

відшкодування, Департамент направляє у триденний строк заявнику письмове 

повідомлення із зазначенням причини відмови.  

11. Суб’єкти господарювання щороку до 15 січня протягом двох років 

після одержання бюджетних коштів подають Департаменту інформацію про 

наявне поголів’я овець станом на 1 січня поточного року, в тому числі поголів’я 
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овець, вартість яких була частково відшкодована, та витяг з Єдиного 

державного реєстру тварин станом на 1 січня поточного року. 

У разі зменшення поголів’я закуплених овець, вартість яких була 

частково відшкодована, станом на 1 січня двох наступних років одержані 

бюджетні кошти повертаються суб’єктом господарювання до обласного 

бюджету в повному обсязі. 

У разі вибуття із стада станом на 1 січня двох наступних років окремих 

закуплених овець, вартість яких була частково відшкодована, з причин, 

обумовлених набутими карантинними інфекційними хворобами або набутими з 

вини власника незаразними хворобами, до обласного бюджету повертаються 

бюджетні кошти, що були виплачені як відшкодування за їх придбання. 

12. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, 

здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів, затвердженого в установленому законодавством порядку. 

Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про 

отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, 

реєстрація і облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з 

використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому 

законодавством. 

13. Департамент надсилає щороку до 15 січня наступного бюджетного 

періоду до Департаменту фінансів Сумської обласної державної адміністрації 

узагальнену інформацію про використання коштів, передбачених у обласному 

бюджеті для здійснення часткового відшкодування. 

14. Складання та подання звітності про використання бюджетних коштів 

здійснюється в установленому законодавством порядку. 
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Порядок 4.7. 

 

ПОРЯДОК 

підвищення кваліфікації відповідних менеджерів органів 

самоврядування  

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених 

в обласному бюджеті на відповідний бюджетний рік на реалізацію Програми 

розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області 

на період до 2020 року (далі – Програма) за напрямком «Підвищення 

кваліфікації відповідних менеджерів органів місцевого самоврядування та 

державних органів», на підготовку фахівців з регіонального менеджменту за 

освітнім ступенем «Магістр» магістерського курсу «Регіональний 

менеджмент». 

1.2. Головним розпорядником бюджетних коштів за напрямком Програми 

«Підвищення кваліфікації відповідних менеджерів органів самоврядування та 

державних органів» є Департамент фінансів Сумської обласної державної 

адміністрації в частині передачі субвенції місцевим бюджетам області. 

Відповідальним виконавцем Програми за напрямком «Підвищення кваліфікації 

відповідних менеджерів органів місцевого самоврядування та державних 

органів» є Департамент агропромислового розвитку Сумської обласної 

державної адміністрації. 

1.3. Підготовка фахівців за освітнім ступенем «Магістр» магістерського 

курсу «Регіональний менеджмент» організовується на замовлення органів 

місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, сільських, 

селищних рад (далі – Громад) і здійснюється вищими навчальними закладами 

Сумської області, які готують фахівців з даного напрямку, за рахунок коштів 

обласного бюджету, передбачених на відповідний бюджетний рік за 

відповідним напрямком Програми, в обсязі  25 місць цільового набору в рік.  

1.4. Дія цього Порядку поширюється на спеціалістів органів місцевого 

самоврядування та державних органів Сумської області, які є громадянами 

України і мають повну вищу освіту (диплом спеціаліста або магістра). 

 

ІІ. Організація підготовки фахівців 

 

2.1. Конкурсна комісія з питань виконання заходів Програми розвитку 

агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області на період 

до 2020 року (далі – Комісія) після прийняття обласного бюджету на 

відповідний бюджетний рік та затвердження бюджетних асигнувань за 

напрямком Програми «Підготовка фахівців за освітнім ступенем «Магістр» 

магістерського курсу «Регіональний менеджмент» приймає рішення про 
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проведення конкурсного відбору замовлень на підготовку фахівців з 

регіонального менеджменту за замовленням об’єднаних територіальних громад. 

Департамент агропромислового розвитку Сумської обласної державної 

адміністрації протягом 10-ти календарних днів з дати прийняття Комісією 

рішення про проведення конкурсу оприлюднює на сайтах Сумської обласної 

державної адміністрації, Сумської обласної ради та Департаменту 

агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації  або в 

засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу, вимоги до 

претендентів для підготовки фахівців за освітнім ступенем «Магістр» 

магістерського курсу «Регіональний менеджмент» відповідно до цього 

Порядку, строки подання замовлень, перелік відповідних документів. 

2.2. Для організації підготовки фахівця з регіонального менеджменту за 

освітнім ступенем «Магістр» магістерського курсу «Регіональний менеджмент» 

Громади формують замовлення та направляють його до Комісії через 

Департамент агропромислового розвитку Сумської обласної державної 

адміністрації протягом 30 календарних днів після оприлюднення оголошення. 

2.3. Підготовка фахівців з регіонального менеджменту здійснюється за 

заочною або заочно-дистанційною формою навчання.  

2.4. Строк підготовки фахівців становить 18 місяців. 

2.5. На навчання за замовленням Громад направляються особи, що 

працюють в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, 

інших установах, організаціях, на які поширюється дія Законів України "Про 

державну службу" і "Про службу в органах місцевого самоврядування", мають 

стаж державної служби, служби в органах місцевого самоврядування не менш 

як один рік та не досягли 45 років на момент подання документів до Комісії. 

2.6. Комісія розпочинає приймання замовлень на підготовку фахівців з 

регіонального менеджменту на участь у конкурсному відборі та документів, що 

додаються до них, у день оприлюднення оголошення про порядок та умови 

проведення конкурсу, а закінчує за три робочих дні до проведення засідання 

Комісії. Замовлення, що надійшли після закінчення строку їх подання, не 

розглядаються. 

2.7. Громади подають до Комісії відомості про осіб, що рекомендуються 

для участі у конкурсному відборі на підготовку фахівців з регіонального 

менеджменту, та пропозиції щодо їх подальшого перебування на службі в 

Громадах. 

До замовлення додаються особова картка посадової особи місцевого 

самоврядування або державного службовця, автобіографія, копії паспорта, 

диплома про повну вищу освіту, додатка до нього, трудової книжки, а також 

довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, засвідчені в установленому 

порядку. На спеціалістів, які здобули повну вищу освіту за кордоном, подають 

також відповідну довідку про визнання іноземного документа про освіту. 

Відповідальність за достовірність поданих документів та відповідних 

інформаційних довідкових матеріалів несе Громада. 
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2.8. На запит Комісії вищі навчальні заклади Сумської області, які 

готують фахівців за освітнім ступенем «Магістр» магістерського курсу 

«Регіональний менеджмент», не пізніше ніж за десять календарних днів до 

проведення засідання Комісії конкурсного відбору замовлень на підготовку 

фахівців з регіонального менеджменту, подає кошториси витрат на підготовку 

фахівців з регіонального менеджменту, які складаються відповідно до Порядку 

надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними 

закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 

2010 року № 736/902/758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 

листопада 2010 року за № 1196/18491. 

2.9. Подані до Комісії замовлення реєструються у журналі реєстрації 

заявок в день їх надходження.  

Комісія розглядає подані документи у порядку черговості їх реєстрації.  

2.10. Документи, подані не в повному обсязі, не реєструються і 

повертаються Громаді. Доопрацьований пакет документів може подаватися 

повторно, у термін, визначений для надання таких документів. 

2.11. Засідання Комісії проводяться через три робочі дні після закінчення 

строку подання замовлень.  

2.12. Конкурсні комісії розглядають подані Громадами документи, 

необхідні для отримання права на підготовку фахівців з регіонального 

менеджменту за рахунок коштів обласного бюджету, у порядку черговості їх 

реєстрації. 

Комісія визначає суму субвенції за кожною Громадою в межах 

встановленого річного обсягу бюджетних призначень за відповідним 

напрямком програми, видає Громаді довідку про прийняте рішення Комісії 

щодо надання права на підготовку фахівців з регіонального менеджменту та 

включає її до реєстру Громад, які мають право на передачу субвенції з 

обласного бюджету на підготовку фахівців з регіонального менеджменту.  

На підставі рішення Комісії Департамент агропромислового розвитку 

Сумської обласної державної адміністрації протягом 3-х робочих днів складає 

реєстр Громад, яким передається субвенція з обласного бюджету на підготовку 

фахівців з регіонального менеджменту (за встановленою Департаментом  

фінансів Сумської обласної державної адміністрації формою) та подає до 

Департаменту фінансів Сумської обласної державної адміністрації. 

Передача субвенції здійснюється у національній валюті шляхом 

перерахування відповідних коштів на рахунок Громади у законодавчо 

визначеному порядку.  

2.13. Громади, які включені до реєстру Громад, що мають право на 

передачу субвенції з обласного бюджету на підготовку фахівців з регіонального 

менеджменту, організовують навчання слухачів магістерського курсу 

«Регіональний менеджмент» шляхом формування замовлення та укладання 

договору з вищими навчальними закладами Сумської області, які готують 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1196-10
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1196-10
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1196-10
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фахівців з даного напрямку, Громадою та спеціалістом на умовах, що 

визначаються таким договором. 

Для підготовки фахівців вищі навчальні заклади Сумської області 

подають Громаді: 

навчальні плани та навчальні програми; 

копії наказів про зарахування спеціалістів - протягом п'яти робочих днів 

після початку занять; 

акт приймання-передачі наданих послуг з підготовки фахівців, рахунок на 

оплату послуг з підготовки - для проведення фінансових розрахунків; 

копії наказів про відрахування спеціалістів, протоколів засідань 

державної кваліфікаційної комісії, державної екзаменаційної комісії, що є 

підставою для проведення остаточних фінансових розрахунків - протягом п'яти 

робочих днів після закінчення навчання. 

У разі дострокового відрахування спеціалістів, направлених до вищого 

навчального закладу на підготовку фахівців з регіонального менеджменту, 

навчальний заклад протягом п'яти робочих днів з дня відрахування подає 

Громаді копії наказів про їх відрахування. 

2.14. Громади здійснюють контроль за виконанням навчальних планів та 

навчальних програм, індивідуальних програм стажування, дотриманням строків 

та умов підготовки. 

2.15. У разі припинення спеціалістом підготовки без поважних причин 

або відмови працювати в органах Громади спеціаліст відшкодовує обласному 

бюджет суму витрат на підготовку.  

Поважними причинами дострокового припинення спеціалістом 

підготовки вважаються: 

подання заяви про здійснення догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку або закінчення періоду, визначеного у медичному висновку; 

смерть спеціаліста або визнання його за рішенням суду померлим або 

безвісно відсутнім, недієздатним чи обмежено дієздатним; 

подання довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією 

з висновком про умови і характер праці; 

стан здоров’я спеціаліста, який має медичні протипоказання щодо 

продовження підготовки, що підтверджено документально; 

призначення жінці допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами; 

призов на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу; 

отримання повістки про призов на навчальні або перевірочні та 

спеціальні збори у Збройні Сили України згідно із Законом України «Про 

загальний військовий обов’язок і військову службу»; 

призов громадян на військову службу під час мобілізації або залучення їх 

до виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, 

відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»; 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2232-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2232-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3543-12
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інші причини, що не залежать від спеціаліста, підтверджені 

документально. 

2.16. Після успішного завершення повного курсу навчання за 

відповідними навчальними планами та навчальними програмами спеціалісти 

отримують документи державного зразка.  

2.17. Спеціаліст, який за замовленням Громади пройшов підготовку з 

регіонального менеджменту, зобов'язаний відпрацювати на державній службі 

або службі в органах місцевого самоврядування безпосередньо після закінчення 

вищого навчального закладу не менш як п'ять років. 

2.18. Контроль за працевлаштуванням спеціалістів, які за замовленням 

Громади пройшли підготовку з регіонального менеджменту, здійснюють 

Громади і Департамент агропромислового розвитку Сумської обласної 

державної адміністрації. 

2.19. У разі неприбуття спеціаліста, який за замовленням Громади 

пройшов підготовку з регіонального менеджменту, за направленням без 

поважної причини або його відмови від перебування на державній службі чи 

службі в органах місцевого самоврядування протягом п'яти років після 

закінчення вищого навчального закладу спеціаліст зобов'язаний відшкодувати 

обласному бюджету вартість навчання у вищому навчальному закладі  в 

установленому порядку. 

2.20. Спеціаліст, який за замовленням Громади пройшов підготовку з 

регіонального менеджменту, може не розпочати роботу за направленням з 

поважних причин, визначених у пункті 2.15. Поважною причиною є також 

вступ спеціаліста до закордонного навчального закладу для подальшої 

підготовки у галузі знань «регіональний менеджмент». 

2.21. Громада у місячний строк після прибуття спеціаліста, який за 

замовленням Громади пройшов підготовку з регіонального менеджменту,  

надсилає вищому навчальному закладу та Департаменту агропромислового 

розвитку Сумської обласної державної адміністрації  повідомлення за зразком 

згідно з додатком 1, а також інформує вищий навчальний заклад та 

Департамент агропромислового розвитку Сумської обласної держаної 

адміністрації про причини непрацевлаштування спеціаліста. 

 

ІІI. Фінансування підвищення кваліфікації відповідних менеджерів 

органів самоврядування та державних органів шляхом підготовки 

фахівців за освітнім ступенем «Магістр» магістерського курсу 

«Регіональний менеджмент» спеціалістів органів місцевого 

самоврядування 

  

3.1. Фінансування підготовки фахівців з регіонального менеджменту за 

освітнім ступенем «Магістр» магістерського курсу «Регіональний менеджмент» 
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здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на 

відповідний бюджетний рік за відповідним напрямком програми. 

 3.2. Громади після отримання субвенції з обласного бюджету подають 

платіжні доручення на оплату підготовки фахівців до управління Державної 

казначейської служби, які здійснюють перерахування коштів на рахунок вищих 

навчальних закладів. 

Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються 

відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, 

затвердженого в установленому законодавством порядку. 

Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про 

отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, 

реєстрація і облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з 

використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому 

законодавством. 

3.4. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про 

використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та 

ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством 

порядку. 

 

IV. Прикінцеві положення 

 

4.1. До 30 січня року, наступного за звітним, вищі навчальні заклади 

надають Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної 

державної адміністрації інформацію про проведення підготовки фахівців з 

регіонального менеджменту за освітнім ступенем «Магістр» магістерського 

курсу «Регіональний менеджмент» спеціалістів органів місцевого 

самоврядування об’єднаних територіальних громад, сільських, селищних рад та 

державних органів. 

4.2. Громада, що отримала субвенцію з обласного бюджету на підготовку 

фахівця з регіонального менеджменту, до 30 січня року, наступного за звітним, 

надає Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної 

адміністрації інформацію про перебування на службі спеціаліста, який пройшов 

підготовку з регіонального менеджменту за освітнім ступенем «Магістр» 

магістерського курсу «Регіональний менеджмент» за рахунок коштів обласного 

бюджету. 

У разі звільнення спеціаліста, який пройшов підготовку з регіонального 

менеджменту за освітнім ступенем «Магістр» магістерського курсу 

«Регіональний менеджмент» за рахунок коштів обласного бюджету, протягом 

десяти днів повідомляє Департамент агропромислового розвитку Сумської 

обласної державної адміністрації про причини його звільнення. 
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Додаток 1 

до Порядку 

  

Зразок  

 

ПОВІДОМЛЕННЯ                       ПОВІДОМЛЕННЯ 

  

 до направлення на роботу N ___        до направлення на роботу N ____  

 від ___ ____________ 200_ р.          від ___ ____________ 200_ р.  

 

    (підлягає поверненню до             (підлягає поверненню до 

     вищого навчального закладу         Департаменту агропромислового  

     в місячний строк)                  розвитку Сумської обласної 

                           державної адміністрації 

                     в місячний строк) 

________________________________       ________________________________  

(повна назва органу                    (повна назва органу  

державної влади, органу                 державної влади, органу  

місцевого самоврядування,               місцевого самоврядування,  

установи, організації)                  установи, організації) 

________________________________       ________________________________ 

________________________________       ________________________________  

повідомляє вищий учбовий заклад, що     повідомляє Департамент агропро- 

випускник(ця)вищого навчального       мислового розвитку Сумської    

закладу 200_року                      обласної державної адміністрації, 

                                       що випускник(ця) вищого навчального                                                                                                                           

                                        закладу 200_ року 

 

__________________________             ________________________________ 

(прізвище, ім'я та по батькові)        прізвище, ім'я та по батькові) 

_______________________________,        _______________________________,  

 

який(а) до  навчання  займав(ла)       який(а) до  навчання  займав(ла)  

посаду    державного   службовця       посаду    державного   службовця  

(посадової    особи    місцевого       (посадової    особи    місцевого  

самоврядування)    або   був(ла)       самоврядування)    або   був(ла)  

зарахований(а)   до    кадрового       зарахований(а)   до    кадрового  

резерву в                              резерву в 

_________________________________     ________________________________  

(повна назва органу                   (повна назва органу  

державної влади, органу                державної влади, органу  

місцевого самоврядування,              місцевого самоврядування,  

установи, організації)                 установи, організації) 

_______________________________       ________________________________ 

_______________________________,      _______________________________,  

        

працевлаштований(а) на посаді          працевлаштований(а) на посаді 

________________________________      ________________________________ 

________________________________      ________________________________  

(назва та категорія посади)            назва та категорія посади) 

________________________________      ________________________________ 

________________________________      ________________________________  

(посада, прізвище, ім'я та            (посада, прізвище, ім'я та  

по батькові керівника)                по батькові керівника)  

 

____________                           ____________  

  (підпис)                                    (підпис)  

 

М.П.                                   М.П.  

 

___ ____________ 200_ р.              ___ ____________ 200_ р.  
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Додаток 4.8. 

 

Ресурсне забезпечення  

Програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій  

Сумської області на період до 2020 року 

 

млн. гривень 
Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання Програми 

Етапи виконання Програми Усього витрат на 

виконання 

Програми 
І етап ІІ етап 

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік  2020 рік 

1 2 3 4 5 6 7 

Обсяг ресурсів - усього 1 461,146 1 993,422 1 040,322 1 072,000 1 077,230 6 644,120 

у тому числі:       

обласний бюджет 0,546 7,960 7,960 8,038 8,066 32,570 

місцевий бюджет  - 6,262 6,262 6,262 6,264 25,050 

кошти небюджетних джерел 1 460,600 1 979,200 1 026,100 1 057,700 1 062,900 6 586,500 
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Додаток 4.9. 

 

Напрями діяльності та заходи  

Програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій  

Сумської області на період до 2020 року 

 

№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Строк  

викона-

ння 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінан 

сува 

ння 

Орієнтовні обсяги фінансування, млн. гривень 

Очікуваний 

результат 
Всього 

І етап ІІ етап 

2016 

рік 

2017 

рік 

2018 

рік 

2019 

рік 

2020 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Створення комунальних підприємств з вирощування та зберігання ягідних культур  
1. 

 

Сприяння 

створенню 

комунальних 

підприємств 

з вирощу-

вання та збе-

рігання 

ягідних 

культур 

Відшкодування комуналь-

ним підприємствам з 

обласного бюджету 

витрат, пов’язаних з 

придбанням саджанців та 

обладнання для проведе-

ння охолодження, заморо-

зки ягід та зберігання їх 

до визначеного 

експортного об’єму, 

створення інформаційно-

го середовища для 

аграріїв на базі Департа-

менту агропромислового 

розвитку Сумської 

обласної державної 

адміністрації та структур-

них підрозділів з питань 

агропромислового 

розвитку районних 

державних адміністрацій 

із залученням наукових та 

2016-

2020 

роки 

Районні державні 

адміністрації, 

Департамент 

агропромислового 

розвитку 

Сумської обласної 

державної 

адміністрації 

Облас - 

ний 

бюджет 

 

8,000 - 2,000 2,000 2,000 2,000 Створення 

додаткових 

робочих 

місць, напов-

нення місце-

вих бюдже-

тів, забезпе-

чення населе-

ння області 

якісною ягід-

ною продук 

цією влас-

ного вироб-

ництва 
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освітніх установ області, 

впровадження науково-

обґрунтованих методик 

виробництва сільськогос-

подарської продукції, 

популяризація якісної 

продукції місцевих това-

ровиробників та підвище-

ння її конкурентоспро-

можності 

 

Сільські, 

селищні ради, 

органи місцевого 

самоврядування 

об’єднаних 

територіальних 

громад 

Місце-

вий 

бюджет 

4,000 - 1,000 1,000 1,000 1,000  

Всього за розділом 1: 12,000  - 3,000 3,000 3,000 3,000  

2. Виробництво органічної продукції 
1. Сприяння 

збільшенню 

обсягів 

виробництва 

органічної 

продукції 

Відшкодування суб’єктам 

господарювання з обласно-

го бюджету 50% витрат, 

пов’язаних із отриманням 

сертифікату на виробницт-

во органічної продукції, але 

не більше 15 тис. гривень у 

рік для одного суб’єкта 

господарювання, створення 

інформаційного середови-

ща для аграріїв на базі 

Департаменту агропромис-

лового розвитку Сумської 

обласної державної 

адміністрації та 

структурних підрозділів з 

питань агропромислового 

розвитку районних 

державних адміністрацій із 

залученням наукових та 

освітніх установ області, 

впровадження науково-

обґрунтованих методик 

виробництва сільсько-

господарської продукції, 

популяризація якісної 

продукції місцевих това-

ровиробників та 

2016-

2020 

роки 

Районні державні 

адміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 

об’єднаних 

територіальних 

громад, Департа-

мент агропромис-

лового розвитку 

Сумської обласної 

державної 

адміністрації 

Облас- 

ний 

бюджет 

0,650 0,050 0,150 0,150 0,150 0,150 Забезпечення 

населення 

області про-

дуктами хар-

чування, що 

безпечні для 

здоров’я. 
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підвищення її конкуренто-

спроможності 

Всього за розділом 2: 0,650 0,050 0,150 0,150 0,150 0,150  
3. Створення молокоприймальних та молокопереробних підприємств з комунальною формою власності 

1. Сприяння 

підтримці 

зайнятості 

сільського 

населення 

Відшкодування комуналь-

ним підприємствам 

витрат, понесених на 

придбання обладнання 

для збору та переробки 

молочної продукції, за 

умови співфінансування: 

50% витрат відшкодовує-

ться за рахунок коштів 

обласного бюджету, 50% - 

за рахунок коштів місце-

вих бюджетів, створення 

інформаційного середови-

ща для аграріїв на базі 

Департаменту агропроми-

слового розвитку 

Сумської обласної 

державної адміністрації 

та структурних 

підрозділів з питань 

агропромислового 

розвитку районних 

державних адміністрацій 

із залученням наукових та 

освітніх установ області, 

впровадження науково-

обґрунтованих методик 

виробництва сільсько-

господарської продукції, 

популяризація якісної 

продукції місцевих това-

ровиробників та 

підвищення її 

конкурентоспроможності 

2016-

2020 

роки 

Районні державні 

адміністрації, 

Департамент 

агропромислового 

розвитку 

Сумської обласної 

державної 

адміністрації 

Облас-

ний 

бюджет 

21,050  - 5,262 5,262 5,262 5,264 Забезпечення 

населення 

якісною 

молочною 

продукцією 

власного 

виробництва, 

розвиток 

самозайня-

тості та під-

приємництва 

на селі 

2. 2016-

2020 

роки 

Сільські, 

селищні ради, 

органи місцевого 

самоврядування 

об’єднаних 

територіальних 

громад 

Місце-

вий 

бюджет 

21,050  - 5,262 5,262 5,262 5,264 

Всього за розділом 3: 42,100  - 10,524 10,524 10,524 10,528  
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4. Створення міні-репродукторів по розведенню свиней 
1. Сприяння 

підтримці 

зайнятості 

сільського 

населення 

 Часткове відшкодування 

комунальним 

підприємствам з обласного 

бюджету витрат, 

пов’язаних з придбанням 

племінних свинок та 

кнурців вітчизняного 

походження (класу «еліта») 

з метою створення міні 

репродуктора по розведе-

нню свиней (при умові, 

якщо комунальне підприє-

мство не отримувало  

часткового відшкодування 

з державного бюджету за 

вказаним напрямком у 

поточному році), створення 

інформаційного 

середовища для аграріїв на 

базі Департаменту 

агропромислового розвитку 

Сумської обласної 

державної адміністрації та 

структурних підрозділів з 

питань агропромислового 

розвитку районних 

державних адміністрацій із 

залученням наукових та 

освітніх установ області, 

впровадження науково-

обґрунтованих методик 

виробництва сільськогос-

подарської продукції, 

популяризація якісної 

продукції місцевих товаро-

виробників та підвищення 

її конкурентоспроможності 

2016-

2020 

роки 

Районні державні 

адміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 

об’єднаних 

територіальних 

громад, 

Департамент 

агропромислового 

розвитку 

Сумської обласної 

державної 

адміністрації 

Облас- 

ний 

бюджет 

0,520 0,026 0,078 0,078 0,156 0,182 Забезпечення 

населенння 

племінним 

молодняком 

свиней, 

розвиток 

самозайнятос

ті та 

підприємниц-

тва на селі 

Всього за розділом 4: 0,520 0,026 0,078 0,078 0,156 0,182  
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5. Часткове відшкодування вартості придбаного в племінних господарствах поголів’я молодняку овець 

1. Сприяння 

підтримці 

зайнятості 

сільського 

населення 

Часткове відшкодування з 

обласного бюджету 

суб’єктам господарювання 

– юридичним особам 

незалежно від організацій-

но-правової форми та 

форми власності за 

закуплені ними поголів’я 

племінних вівцематок, 

баранів, ярок з племінних 

заводів та племінних 

репродукторів у розмірі  до 

50% вартості, але не більш 

як 850 гривень за одну 

голову молодняку (при 

умові, якщо суб’єкт 

господарювання не 

отримував часткового 

відшкодування з 

державного бюджету за 

вказаним напрямком у 

поточному році),  

створення інформаційно-

го середовища для 

аграріїв на базі Департа-

менту агропромислового 

розвитку Сумської 

обласної державної 

адміністрації та струк-

турних підрозділів з 

питань агропромислового 

розвитку районних 

державних адміністрацій 

із залученням наукових та 

освітніх установ області, 

впровадження науково-

обґрунтованих методик 

виробництва сільськогос-

2016-

2020 

роки 

Районні державні 

адміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 

об’єднаних 

територіальних 

громад, 

Департамент 

агропромислового 

розвитку 

Сумської обласної 

державної 

адміністрації 

Облас- 

ний 

бюджет 

0,850 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 Забезпечення 

населення 

племінним 

молодняком 

овець, 

розвиток 

самозайня-

тості та під-

приємництва 

на селі 
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подарської продукції, 

популяризація якісної 

продукції місцевих 

товаровиробників та 

підвищення її конкурен-

тоспроможності 

Всього за розділом 5: 0,850 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170  

 6. Підвищення кваліфікації відповідних менеджерів органів місцевого самоврядування 

1. Підготовка 

фахівців з 

регіонально- 

го менед-

жменту  
 

Підготовка фахівців за 

освітнім ступенем «Ма-

гістр» магістерського 

курсу «Регіональний ме-

неджмент» у вищих 

навчальних закладах 

Сумської області, які 

готують фахівців з 

даного напрямку, за 

замовленням органів 

місцевого самоврядува-

ння об’єднаних терито-

ріальних громад, 

сільських, селещних рад 

 

 

2016-

2020 

роки 

Районні державні 

адміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 

об’єднаних 

територіальних 

громад, Департа-

мент агропромис-

лового розвитку 

Сумської обласної 

державної 

адміністрації 

Облас-

ний 

бюджет 

1,500 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 Забезпечення  

об’єднаних 

територіаль-

них громад 

області квалі-

фікованими 

кадрами 

Всього за розділом 6: 1,500 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300  

7. Інвестування в агропромисловий комплекс області 
 Сприяння 

залученню 

інвестицій- 

них коштів у 

розвиток 

агропромис-

лового ком-

плексу та 

сільських 

територій 

області 

Залучення інвестиційних 

коштів з метою будів-

ництва (реконструкції) 

об’єктів галузі рослин-

ництва, тваринництва, 

інфраструктури аграр-

ного ринку, харчової та 

переробної промис-

ловості 

2016-

2020 

роки 

Районні державні 

адміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 

об’єднаних 

територіальних 

громад, Департа-

мент агропроми-

слового розвитку 

Сумської обласної 

державної 

адміністрації 

Кошти 

небюдже

тних 

джерел 

6 586,500 1 460,600 1 979,200 1 026,100 1 057,700 1 062,900 Створення 

додаткових 

робочих місць, 

наповнення 

місцевих 

бюджетів, 

підвищення  

якості життя 

на селі, розви-

ток інфрастру-

ктури аграр-

ного ринку 
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Всього за розділом 7: 6 586,500 1 460,600 1 979,200 1 026,100 1 057,700 1 062,900  

РАЗОМ: 6 644,120 1 461,146 1 993,422 1 040,322 1 072,000 1 077,230  

 

Додаток 4.10. 

Основні виробничі показники розвитку  

галузі рослинництва на період до 2020 року (всі категорії господарств області) 

Культура 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Площа 
тис.га 

Урож. 
ц/га 

Вал. 

збір 

тис.тонн 

Площа 
тис.га 

Урож. 
ц/га 

Вал. 

збір 

тис.тонн 

Площа 
тис.га 

Урож. 
ц/га 

Вал. 

збір 

тис.тонн 

Площа 
тис.га 

Урож. 
ц/га 

Вал. 

збір 

тис.тонн 

Площа 
тис.га 

Урож. 
ц/га 

Вал. 

збір 

тис.тонн 

Площа 
тис.га 

Урож. 
ц/га 

Вал. 

збір 

тис.тонн 

Зерно 667,3 56,0 3734,5 643,7 54,6 3515,1 680,0 55,8 3793,8 690,0 56,5 3901,8 700,0 57,4 4019,8 715,0 58,0 4149,2 

Озима 

пшениця 
243,8 44,5 1083,8 218,6 43,0 939,0 220,3 45,0 991,3 231,2 45,3 1047,3 240,1 45,5 1092,4 245,5 45,9 1126,8 

Кукурудза  

на зерно 
305,0 76,6 2336,7 311,8 72,8 2268,9 325,0 79,7 2590,0 335,0 80,5 2698,0 345,0 81,6 2816,0 355,0 83,0 2945,5 

Соняшник 175,2 26,9 471,2 192,7 24,3 468,6 175,0 25,9 452,5 179,0 25,9 463,2 179,9 26,3 473,6 179,9 27,7 498,6 

Соя 104,0 21,2 220,8 119,2 18,4 219,9 105,0 21,4 225,2 105,6 21,6 227,5 106,1 21,7 229,8 106,6 21,8 232,1 

Картопля 57,5 186,0 1068,4 57,8 181,9 1051,3 58,1 188,6 1095,4 58,4 189,6 1106,4 58,7 190,5 1117,4 59,0 191,5 1128,6 

Овочі 10,0 189,3 189,2 10,6 168,7 178,8 10,0 190,1 191,0 10,1 191,0 192,9 10,2 192,0 194,8 10,2 192,9 196,8 

Плодові 3,2 53,9 17,2 3,2 52,8 16,9 3,2 54,5 17,5 3,2 54,8 17,7 3,2 55,0 17,9 3,3 55,3 18,0 
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Додаток 4.11. 

Прогноз будівництва (реконструкції) елеваторних потужностей  

підприємствами Сумської області на період до 2020 року 

 

№  

п/

п 

Назва 

міської, 

сільської 

(селищної) 

ради 

Назва 

підприємства, 

що буде 

проводити 

будівництво 

(реконструк 

цію) об’єкту 

Назва об’єкту 

(будівництво 

або 

реконструкція 

елеваторів, 

хлібоприймальн

их підприємств) 

Потужність,  тис. тонн Інвестиційна вартість об’єкту, тис. грн. 

О
р

іє
н

то
в
н

а 
д

ат
а 

п
о

ч
ат

к
у

 б
у

д
ів

н
и

ц
тв

а 

(р
ек

о
н

ст
р

у
к
ц

ії
) 

О
р

іє
н

то
в
н

а 
д

ат
а 

в
в
ед

ен
н

я
 в

 

ек
сп

л
у

ат
ац

ію
 

Б
у

д
е 

ст
в
о

р
ен

о
 

р
о

б
о
ч

и
х

 м
іс

ц
ь
 

П
Р

И
М

ІТ
К

А
 

Іс
н

у
ю

ч
а 

Буде введено, рік 

Всього 

в т.ч. буде освоєно коштів, рік 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2016 2017 2018 2019 2020 

Білопільський район 

1 
Вирівська 

сільська рада 

ПАТ 

«Вирівське 

ХПП» 

 

Реконструкція 

складів 

 

60 15 50   - 74 000 28 000 46 000    2016 2017 42  

 По району         74 000 28 000 46 000 0 0 0   42  

Буринський район 

2 
Буринська 

міська рада 

Філія ПАТ 

ДПЗКУ 

«Буринський 

елеватор» 

Конвеєр 

довжиною  

80 м. 

 

100 

т/ 

год 
    120 120     2016 2016 3  

 По району         120 120       3  

Великописарівський  район 

 

3 

 

Кириківська 

селищна 

рада 

Кириківське 

ХПП 

Реконструкція 

та установка 

пробовідбірни 

ка 

      500 500      2016 2016   

 

 
По району         500 500         

Глухівський район 

4 

Шалигинсь 

ка селищна 

рада 

ТОВ 

«Шалигинсь 

ке» 

Додаткові 

потужності 

 

44  8 12 8 8 9 000  2 000 3 000 2 000 2 000 2017 2017 4  

5 

Первомайськ

а сільська 

рада 

Елеваторна 

база ТОВ 

«Агрозем» 

Додаткові 

потужності 
21  3 3 3  3 000  1 000 1 000 1 000  2017 2017 1  

 По району         12 000 0 3 000 4 000 3 000 2 000   5  
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продовження додатку 4.11. 
Краснопільський район 

6 

Самотоївськ

а  сільська 

рада 

ТОВ 

«Краснопіль 

ське ХПП» 

 

Елеватор 18 8     12 000 7 000        

5 000 

(освоено 

у 2015р.) 

 По району         12 000 7 000        5000 

Кролевецький район 

7 
Алтинівська

сільська рада 

Алтинівська 

філія ПАТ 

«Компанія» 

«Райз» 

Будівництво 

елеватора 

/комплексу по 

виробництву 

кормів 

 

142 

тис.

м.      

куб. 

189 

тис

.м. 

куб 

   2 164 066 556 137 1 236 609    2014 2017 100 

371 320 

освоєно 

у 2014р. 

 м. Кролевець  
Будівництво 

елеватора 
100      150 000 75 000 75 000        

 По району         2 314 066 631 137 1 311 609 0 0 0   100 371 320 

Охтирський район 

8 
Височанська  

сільська рада 
ПрАТ «Сад» 

Реконструкція 

елеватора 
21      4 000 4 000     2016 2016 2  

 По району         4 000 4 000 0 0 0 0   2  

Путивльський район 

9 
Октябрська 

сільська рада 

ССК  

«Ярославна» 

Реконструкція 

елеватора 
4  2    3 000  3 000      2  

 По району         3 000 0 3 000 0 0 0   2  

Роменський район 

10 
Біловодська 

сільська рада 

ПАТ 

«Біловодсь 

кий КХП» 

Будівництво 

складу дільниці 

№1 

 

12   35   30 000 7 000 10 000 13 000   2016  4  

11 
Біловодська 

сільська рада 

ПАТ 

«Біловодсь 

кий КХП» 

Будівництво 

силосу 

зберігання 

зерна елеватора 

78     40 45 000 5 000 5 000 5 000 15 000 15 000 2016  2  

12 

Андріяшівсь

ка сільська 

рада 

Філія 

«Андріяшівсь

кий елеватор» 

ТОВ 

«Урожайна 

країна» 

Будівництво 

підїздних 

шляхів  

елеватора 

      500 500         

 По району         75 500 12 500 15 000 18 000 15 000 15 000   6  
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продовження додатку 4.11. 

Сумський район 

13 

Низівська 

селищна 

рада 

ТОВ «Зернова 

індустрія» 

Будівництво ІІ 

черги елеватора 
60  60    200 000 120 000 80 000    2016 2017 10  

 По району         200 000 120 000 80 000      10  

Шосткинський район 

14 м. Шостка  
Будівництво 

елеватора 
30      150 000 45 000 10 800    2015 2016 30 

94 200 

(освоено 

у 2015р.) 

 По району         150 000 45 000 10 800 0 0 0   30 94200 

 ВСЬОГО                2 845 186 848 257 1 469 409 22 000 18 000 17 000   200 

470 520 

(освоено 

у 2014-

2015 

роках) 
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Додаток 4.12. 

Прогноз будівництва (реконструкції) об’єктів харчової та переробної промисловості  

підприємствами Сумської області на період до 2020 року 

 

№ п/п 

Назва міської, 

сільської 

(селищної) 

ради 

Назва підприємства, яке 

буде проводити 

будівництво 

(реконструкцію) об’єкту 

Назва об’єкту 

(будівництво або 

реконструкція, 

борошномельних, 

комбікормових, 

круп'яних, 

хлібопекарсьих, 

м'ясо- та 

молокопереробних 

та інших 

підприємств) 

Потуж- 

ність 

Інвестиційна вартість об’єкту, тис. гривень 

О
р

іє
н

то
в
н

а 
д
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а 

п
о

ч
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к
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у
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м
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Всього 

в т.ч. буде освоєно коштів, роки 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

Білопільський  район 

1 
Жовтнева 

селищна рада 
 

Реконструкція 

цукрового заводу  
 850 000 100 000 187 500 187 500 187 500 187 500     

 По району    850 000 100 000 187 500 187 500 187 500 187 500     

Великописарівський район 

2 
Іванівська 

сільська рада 

ДПДГ 

 «Правдинське» 

Лінія для 

виробництва 

борошна і круп 

100 1 000 

  

1 000 

          

    

  По району       1 000 0 1 000 0 0 0     0   

Глухівський район 

3 
Шевченківська 

сільська рада 

СВК «Світ молока 2012» 

Будівництво міні-

заводу з 

переробки 

молочної 

продукції 

2 т/добу 4 149,5 4 149,5 

    

2016 2016 5   

  По району       4 149,5 4 149,5 0 0 0 0     5   
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продовження додатку 4.12. 

Конотопський район 

4 м.Конотоп ТОВ «Вітчизна» 
Цех по переробці 

гречки 
  10 000 10 000   

    
2016 2016 2   

5 
Шпотівська 

сільська рада 
ТОВ «Вітчизна» 

Цех по 

виробництву 

сухого молока 

  40 000   40 000 

    

2018 2018 2   

  По району       50 000 10 000 0 40 000 0 0     4   

Лебединський район 

6 
Рябушківська 

сільська рада 

ТОВ «Рябушківський 

бекон» 

Реконструкція 

бойні та 

будівництво 

ковбасного цеху 

  800 400 400 

      

2014  6   

  По району       800 400 400 0 0 0     6   

Недригайлівський район 

7 
Сакунихська 

сільська рада 

ТОВ «Агробізнес 

ТСК» 

Придбання 

обладнання для 

цеху по помивці, 

шліфуванню, 

пакуванню 

овочевої 

продукції 

4000 16 000 8 500 7 500       2015 2017 30   

  По району       16 000 8 500 7 500 0 0 0     30   

Роменський район 

8 
Перехрестівська 

сільська рада 
ДП ДГ «Іскра» ІСГ ПС 

Масляний прес 

холодного 

віджиму 

50кг/год 60 60         2016 2016 3   

9 м. Ромни  

Будівництво 

заводу з 

переробки сої 

250 тис. 

тонн 
660 000 100 000 140 000 140 000 140 000 140 000     

  По району       660 060 100 060 140 000 140 000 140 000 140 000     3   
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продовження додатку 4.12. 

Сумський район 

10 
Кровненська 

сільська рада 
СОК «Кровненський» 

Будівництво 

комбікомового 

цеху 

3 т/добу 500 500         2016 2016 2   

11 
Кияницька 

сільська рада 
ТОВ «Еко-продукт» 

Реконструкція 

основних засобів 

пиво 18 

т/міс.,               

б/а напої 

2,1 млн. 

пляшок/міс. 

400 400         2016 2016     

  По району       900 900 0 0 0 0     2   

Тростянецький район   

 

12 

Тростянецька 

міська рада 

ПрАТ «Монделіс 

Україна» 

Електричний 

трансформатор 
35/10кВ 12 000 12 000     2016 2016   

13 

Система 

попередньої 

очистки стічних 

вод 

820 

м3/добу 
10 000 10 000     2016 2016   

 По району    22 000 22 000         

  ВСЬОГО     1 604 909,5 246 009,5 336 400 367 500 327 500 327 500     50   
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Додаток 4.13. 

Прогноз будівництва (реконструкції) зерносушильних (зерноочисних) комплексів  

підприємствами Сумської області на період до 2020 року 

№ 
п/п 

Назва міської, 

сільської 

(селищної) ради 

Назва підприємства 

Марка 

сушильного 

обладнання 

Тип сушильного 

обладнання 
(напольна, 

шахтна, інші) 

П
о

ту
ж

н
іс

ть
, 

то
н

н
/г

о
д

, 

то
н

н
/д

о
б
у
 

Загальна 

вартість 

інвестиційного 
проекту по 

будівництву 

(реконструкції) 
сушильного 

комплексу, 
тис.гривень 

у тому числі буде освоєно, роки 

О
р

іє
н

то
в
н

а 
д

ат
а 

п
о

ч
ат

к
у

 б
у

д
ів

н
и

ц
тв

а 

(р
ек

о
н

ст
р
у
к
ц

ії
) 

О
р

іє
н

то
в
н

а 
д

ат
а 

в
в
ед

ен
н

я
 в

 

ек
сп

л
у
ат

ац
ію

  

Б
у

д
е 

ст
в
о

р
ен

о
 р

о
б
о
ч

и
х

 

м
іс

ц
ь 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

Буринський район 

1 
Олександрівська 

сільська рада 
ФГ «Талісман-3» 

АСТРА -

ІНГУЛ -М 
Напольна 20 тонн/год 700 700         2 

  По району       700 700 0 0 0 0     2 
Великописарівський район 

2 
Іванівська 

 сільська рада 
ДПДГ «Правдинське»   

Будівництво 

зерносушильного 
комплексу 

25000тонн/рік 5 000        5 000     7 

3 
Іванівська 

 сільська рада 
ДПДГ «Правдинське»   Шахтна  

500 

тонн/добу 
2 000   2 000           3 

4 
Ямненська  

сільська рада 
ТОВ АФ «Мрія»   PRT 200 ME 

200 
тонн/добу 

2 000 2 000             2 

  По району        9 000 2 000 2 000 0 0 5 000     12 
Конотопський район 

5 
Красненська 

сільська рада 
ТОВ «Весна Агро»   Сушарка шахтна 150 2 000 2 000           2016   

6 м.Конотоп ТОВ«Ремавтокомплектсервіс»   
Ємкості для 

зберігання зерна 
10000 10 000 10 000           2016   

  По району       12 000 12 000 0 0 0 0     0 
Краснопільський район 

7 
Миропільська 
сільська рада 

ФГ «Злак» 

Реконструкція 

ГЗ 310 із 

встановленням 
додатково 2 

ємностей по       

1 тис.тонн. 

Напольна  
140 

тонн/добу 
2 200     2 200           

  По району       2 200 0 0 2 200 0 0     0 

Лебединський район 

8 
Будильська 

сільська рада 
ФГ Горкун S-55/420F Шахтна  25 1 500 700 800           2 

  По району       1 500 700 800           2 
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продовження додатку 4.13. 
Охтирський район 

9 
Сонячненська 

сільська рада 
Іванівська ДСС Сушка зернова Напольна   1 000 1 000           2016   

  По району       1 000 1 000               

Роменський район 

10 
Біловодська 
сільська рада 

ПАТ "Біловодський КХП» GSI 3526 Модульна 900 5 000     5 000         10 

11 
Біловодська 

сільська рада 
ПАТ «Біловодський КХП» NEKO Шахтна 500 15 000       5 000 10 000     30 

12 
Василівська 
сільська рада 

СФГ «Урожай» ЗШ-16000 Шахтна 24 2 500     1 250   1 250     5 

  По району       22 500 0 0 6 250 5 000 11 250     45 

Сумський район 

13 
Великовільмівська 

сільська рада  

СВК АФ «Перше 

Травня» 
- Шахтна 20 тонн/год 1 500 1 500             2 

14 
Косівщинська 

сільська рада 

ТОВ АФ 

«Косівщинська» 
- Шахтна 20 тонн/год 1 500 500 1 000           2 

  По району       3 000 2 000 1 000 0 0 0     4 

Тростянецький район 

15 
Ницахська  

сільська рада 
СТОВ АФ «Восход»  Напольна  500 500        

 По району    500 500        

  ВСЬОГО       52 400 18 900 3 800 8 450 5 000 16 250     65 
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Додаток 4.14. 

Прогноз будівництва (реконструкції) внутрішньогосподарських об'єктів 

(зернотоків, зерноскладів, складів міндобрив, ядохімікатів, тощо) для використання в галузі рослинництва  

по сільськогосподарських підприємствах Сумської області на період до 2020 року 

 

№ 

п/п 

Назва міської, 

сільської 

(селищної) ради 

Назва 

підприємства 
Назва об'єкту 

П
о

ту
ж

н
іс

ть
 

о
б

'є
к
ту

 (
то

н
н

) Загальна вартість 

інвестиційного 

проекту по 

будівництву 

(реконструкції), 

тис.грн 

у тому числі буде освоєно, роки, 

тис.грн 

О
р

іє
н

то
в
н

а 

д
ат

а 
п

о
ч

ат
к
у

 

б
у

д
ів

н
и

ц
тв

а 

(р
ек

о
н

ст
р

у
к
ц

ії
) 

О
р

іє
н

то
в
н

а 

д
ат

а 
в
в
ед

ен
н

я
 в

 

ек
сп

л
у

ат
ац

ію
 

Б
у

д
е 

ст
в
о

р
ен

о
 

р
о

б
о
ч

и
х

 м
іс

ц
ь
 

Примітка 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

Буринський район 

1 
Біжівська 

сільська рада 
ТОВ «Гранум» 

Реконструкція 

зернотоку 
1000 700  700    2016 2017 3  

2 
Вознесенська 

сільська рада 
ФГ «Здольщина» 

Реконструкція 

зернотоку 
500 300   300   2017 2018 2  

3 
Олександрівська 

сільська рада 
ФГ «Каскад -5» 

Реконструкція 

зернотоку 
1000 700    700  2018 2018 3  

4 
Слобідська 
сільська рада 

ФГ «Соловей 

Р.В. » 

Реконструкція 

зернотоку 
500 300     300 2020 2020 2  

 По району   2 000 0 700 300 700 300   10  

Великописарівський район 

5 
Іванівська 

сільська рада 
ДПДГ 

 «Правдинське» 
Зерноток  1 800 1 800       8  

 По району   1 800 1 800 0 0 0 0   8  

Краснопільський район 

6 
Самотоївська 
сільська рада 

СТОВ 

«Думівське» 

Реконструкція 

складу 
1000 1 000  1 000        

 По району   1 000 0 1 000 0 0 0     

Кролевецький район 

7 м. Кролевець 

ТОВ 

«Кролевецький 

комбікормовий 

завод» 

Площадка для 

зберігання 

зерна 

2га 2 000 2 000       2  

 По району   2 000 2 000 0 0 0 0   2  
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продовження додатку 4.14. 
Липоводолинський район 

8 

Липоводо  

линська  

селищна рада 

ТОВ «Альянс» 
Реконструкція 

зерноскладу 
2000м2 640 640     2015 2016  

 

 По району   640 640 0 0 0 0   0  

Охтирський район 

9 
Височанська 
сільська рада 

ПрАТ «Сад» 

Реконструкція 

та ремонт 

зерноскладу 

1000 2 500 2 500     2016 2016 3  

 По району   2 500 2 500 0 0 0 0   3  

Роменський район 

10 
Біловодська 
сільська рада 

ПАТ 

«Біловодський 

КХП» 

Зерносклад 

№10 
3000 3 000 3 000     2016 2016 15  

11 
Довгополівська 

сільська рада 
ТОВ «Агрохім 

трейд» 

Склад рідких 

мінеральних 

добрив 

3000 3 000 2 000 1 000    2017 2017 15  

 По району   6 000 5 000 1 000 0 0 0   30  

Сумський район 

12 
Яструбинська 

сільська рада 
ПСП «Діана» Зерносклад 5 2 500  1 000 1 500   2017 2018 3  

 По району   2 500 0 1 000 1 500 0 0   3  

Тростянецький район 

13 

Ницахська 

сільська рада  
СТОВ АФ 

«Восход» 

Будівництво та 

реконструкція 

зерносховища 

 500 500     2016 2016   

14 

Реконструкція 

складських 

приміщень 

 300 300     2016 2016   

 По району   800 800         

Шосткинський район 

15 
Чапліївська 
сільська рада 

ТОВ «УГАК» 

Реконструкція 

складу для 

зберігання 

зерна 

1200 250 250     2016 2016   

16 
Собичівська 
сільська рада 

ПП «Вікторія» 

Реконструкція 

складу для 

зерна 

200 45 45     2016 2016   

 По району   295 295         

 ВСЬОГО    19 535 13 035 3 700 1 800 700 300   56  
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Додаток 4.15. 

Прогноз будівництва (реконструкції) об'єктів інфраструктури для зберігання картоплі, овочів та плодів по 

сільськогосподарських підприємствах Сумської області на період до 2020 року 

 

№ 

з/п 

Назва міської, 

сільської 
(селищної) ради 

Назва підприємства, 

яке буде проводити 

будівництво 
(реконструкцію) 

об'єкту 

Назва заходу 

(будівництво, 
реконструкція 

картоплесховищ, 

овочесховищ, 
плодосховищ) 

Потуж-
ність 

об'єкту, 

тонн 

Інвестиційна вартість об'єкту, тис.гривень 

О
р

іє
н

то
в
н

а 
д

ат
а 

п
о

ч
ат

к
у

 

б
у

д
ів

н
и

ц
тв

а 
(р
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о

н
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р
у
к
ц

ії
) 

О
р
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н
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в
н

а 
д

ат
а 

в
в
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ен
н

я
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л
у
ат

ац
ію

  

Б
у

д
е 

ст
в
о

р
ен

о
 р

о
б
о
ч

и
х

 м
іс

ц
ь
 

П
р

и
м

іт
к
а 

Всього 

в т.ч. буде освоєно, рік 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

Буринський район 

 1 
Буринська  

міська рада 
СФГ «Стеба» 

Реконструкція 

картоплесховища 
50 500 500         2016 2016 5   

  По району     500 500             5   

Великописарівський район 

 2 
Іванівська 

сільська рада 

ДПДГ 

«Правдинське» 

Будівництво 

овочесховища 
550 1 500     1 500         10   

  По району     1 500 0 0 1 500 0 0     10   

Охтирський район 

 3 
Височанська 
сільська рада 

ПрАТ «Сад» 
Реконструкція 
плодосховища 

800 1 000 1 000     2016 2016 2   

  По району     1 000 1 000 0 0 0 0     2   

Сумський район 

 4 
Стецьківська 
сільська рада 

ТОВ «УКР.АЗ.- 
Дружба» 

Будівництво ІІ черги 
овочесховища 

2400 2 500 700 700 1 100         18   

  По району     2 500 700 700 1 100 0 0     18   

  ВСЬОГО      5 500 2 200 700 2 600 0 0     35   
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Додаток 4.16. 

Прогноз запровадження системи зрошення  

в сільськогосподарських підприємствах Сумської області на період до 2020 року 

 

Рік 

Назва 

міської, 

сільської 

(селищної) 

ради 

Назва 

підпри-

ємства 

Прогноз 

запровад-

ження 

зрошення 

га 

Загальна 

вартість 

зрошу-

вальної 

системи, 

тис.грн 

у тому 

числі 

вартість 

поливно-

го 

обладнан-

ня, 

тис.грн 

Буде придбано обладнання 

для: 

Орієнтовна дата введення в 

експлуатацію 
Буде 

створено 

робочих 

місць П
р

и
м

іт
к
а
 

дощувального 

зрошення 

крапельного 

зрошення 
системи 

зрошення 

у тому числі обладнання для 

га тис.грн га тис.грн 
дощувального 

зрошення 

крапельного 

зрошення 

Роменський район 

2016 

Хмелівська 
сільська рада 

ФОП 

Самофалов 

15 400       15 400     400 3   

2017 5 200       5 200     200 1   

2018 1 50       1 50     50     

2019 1 50       1 50     50     

2020 3 50       3 50     50     

По району 25 750 0 0 0 25 750 0 0 750 4   

                              

  ВСЬОГО   25 750 0 0 0 25 750 0 0 750 4   
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Додаток 4.17. 

 

Основні виробничі показники розвитку галузі  

тваринництва на період до 2020 року 

Показники 
Одиниця 

виміру 

 факт 

2015 
2016 2017 2018 2019 2020 

2020 у 

% до 

2015 

Всі категорії господарств 

Поголів'я:                 

ВРХ тис.гол. 146,9 147,7 149,0 149,5 150,0 151,0 102,8 

у т.ч.корови тис.гол. 83,2 83,6 83,9 84,0 84,5 85,0 102,2 

свині тис.гол. 139,5 140,7 142,4 145,7 146,0 150,0 107,5 

вівці та кози тис.гол. 37,7 38,2 38,5 38,8 39,0 39,5 104,8 

птиця тис.гол. 5104,5 5180,1 5200,0 5210,0 5225,0 5250,0 102,9 

Виробництво:                 

м'ясо 

(реалізація) 
тис.тонн 66,5 66,3 66,7 66,8 67,0 67,2 101,1 

молоко тис.тонн 417,6 421,5 421,6 423,5 425,0 430,0 103,0 

яйця млн.шт. 415,5 440,7 442,0 443,5 446,8 450,0 108,3 

вовна тонн 25,0 25,3 26,0 26,5 27,0 28,0 112,0 

вилов риби тонн 2533,3 2571,0 2609,0 2648,0 2688,0 2728,0 107,7 
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Додаток 4.18. 

Прогноз будівництва (реконструкції) тваринницьких об'єктів  

по сільськогосподарських підприємствах Сумської області на період до 2020 року 

 

№ 

п\п 

Назва міської, 

сільської (селищної 

ради) 

Назва 

підпиємства, яке 

буде проводити 

будівництво 

(реконструкцію) 

об'єкту 

Назва об'єкту 

(будівництво, 

реконструкція 

тваринницьких 

об'єктів: молочні 

комплекси, ферми, 

доїльні зали, 

молокопроводи, 

свинокомплекси та 

ферми, пташники, 

вівцеферми та 

інше) 

П
о

ту
ж

н
іс

ть
, 
го

л
ів

 

Івестиційна вартість об'єкту, тис.грн. 

О
р

іє
н

то
в
н

а 
д

ат
а 

п
о

ч
ат

к
у

 

б
у

д
ів

н
и

ц
тв
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(р
ек

о
н

ст
р

у
к
ц

ії
) 

О
р

іє
н

то
в
н

а 
д

ат
а 

в
в
ед

ен
н

я
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л
у

ат
ац

ію
  

Б
у

д
е 

ст
в
о

р
ен

о
 р

о
б

о
ч

и
х

 м
іс

ц
ь
 

Примітка 
всього 

в т.ч. буде освоєно коштів, роки 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

Буринський район  

1 
Хустянська 
сільська рада 

ПрАТ «Райз -

Максимко» 
молокопровід 200 500 500         

травень 

2016 

жовтень 

2016 
  

 

2 
Чернечослобідська 

сільська рада 
ФГ «Віталія» доїльний зал 600 2 000 1 000 1 000       2008 2017   

 

3 
Буринська 

 міська рада 
ПСП «Буринське» 

будівництво 

вівцеферми 
300 300     300     2017 2018 5 

 

  По району     2 800 1 500 1 000 300 0 0     5  

Великописарівський район  

4 
Іванівська 

 сільська рада 
ДПДГ 

«Правдинське» 
ремонт корівника 200 800 800             2 

 

5 
Іванівська 

 сільська рада 
ДПДГ 

«Правдинське» 
ремонт свинарника 350 7 500   7 500           10 

 

6 
Іванівська 

 сільська рада 
ДПДГ 

«Правдинське» 

будівництво 

кормоцеху 
  600     600         3 

 

  По району     8 900 800 7 500 600 0 0     15  

Глухівський район  

7 
Шевченківська 

сільська рада 
ТОВ 

«Голландська АК» 

молочно - товарний 

комплекс 

(будівництво) 

1500 15 0000     50 000 50 000 50 000     15 

 

  По району     150 000 0 0 50 000 50 000 50 000     15  
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продовження додатку 4.18. 
Лебединський район  

8 
Пристайлівська 

сільська рада 
ФГ «Поділля-

Інвест» 

Реконструкція 

ферми з 

установкою 

молокопроводу 

100 350         350       

 

 9 
Будильська 
 сільська рада 

ПАТ «Лебідь» 

Реконструкція 

приміщення з 

встановленням 

молокопроводу 

200 500 500         2016 2016   

 

10 
Боровеньківська 

сільська рада 
ФГ «Хвостенко» 

Реконструкція 

приміщення з 

встановленням 

молокопроводу 

200 500   500       2017 2017   

 

  По району     1 350 500 500 0 0 350        

Недригайлівський район  

11 
Козельненська 

сільська рада 
ТОВ АФ«Фрунзе» 

Капітальний  

ремонт 2-х рядного 

корпусу телятника 

120 600     600           

 

12 
Коровинська  
сільська рада 

ТОВ «Довіра-

2008» 

Капітальний 

ремонт телятника 
300 1 200 1 200         

травень 

2016 

жовтень 

2016 
  

 

13 
Вільшанська  
сільська рада 

ТОВ «Пташине 

подві`ря» 

Капітальний 

ремонт пташника 
30000 2 000 2 000         

березень 

2016 

червень 

2016 
  

 

  По району     3 800 3 200 0 600 0 0     0  

Охтирський район  

14  
Грінченківська 

сільська рада 
ПСП АГФ 

«Піонер» 

Будівництво 

молочно-товарного 

комплексу 

500 40 000 900 2 000 3 000 12 050  12 050  2011 2018 10 

10 000 

 (освоєно 

в 2011-

2015 р.) 

 15 
Комишанська 
 сільська рада 

ПСП 

«Комишанське» 

Реконструкція 

молочно-товарної 

ферми 

180 3 000 1 000 2 000       2012 2017 9 

 

  По району     43 000 1 900 4 000 3 000 12 050 12 050     19 10 000 

Роменський район  

 15 
Великобубнівська 

сільська рада 
ТОВ АФ «Лан» 

Корівник на 200 

голів 
200 1 000 1 000     

січень 

2016 

грудень 

2016 
10 

 

  По району     1 000 1 000 0 0 0 0     10  
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продовження додатку 4.18. 
Сумський район  

 16 
Новосуханівська 

сільська рада 
ПФ "ПрАТ 

«Райз-Максимко» 

Установка 

молокопроводу 
200 500 500         2016 2016   

 

 17 
Терешківська  

сільська рада 
ПФ "ПрАТ 

«Райз-Максимко» 

Установка 

молокопроводу 
200 500   500       2017 2017   

 

  По району     1 000 500 500 0 0 0     0  

Тростянецький район  

18 
Гребениківська 

сільська рада 

Шевченківська 

філія ПрАТ «Райз-

Максимко» 

Реконструкція 

тваринницького 

приміщення з 

встановленням 

нового 

молокопроводу 

300 1 500 1 500     
липень 

2016 

жовтень 

2016 
 

 

 По району   1 500 1 500         

Шосткинський район  

 19 
Чапліївська  
сільська рада 

ТОВ «УГАК» 

Реконструкція 

тваринницького 

приміщення під 

родильне 

відділення 

  8 000 8 000         
травень 

2016 

жовтень 

2016 
4 

 

20  
Вовнянська  

сільська рада 
ПП «Пилипейко» 

Будівництво 

інфраструктури 

кінно-спортивної 

бази 

  4 000 4 000         
січень 

2016 

жовтень 

2016 
  

 

 21 
Клишківська  

сільська рада 
ПСП«Онікс» 

Реконструкція 

тваринницького 

приміщення для 

утрим. корів із 

заміною 

молокопроводу 

200 4 000 2 500 1 500       2016 2017   

 

 22 
Воронізька 

селищна рада 

ТОВ «Контакт 

плюс» 

Реконструкція 

тваринницького 

приміщення для 

утрим. корів з 

введенням в дію 

молокопроводу 

200 3 000 3 000         
березень 

2016 

жовтень 

2016 
1 

 

  По району     19 000 17 500 1 500 0 0 0     5  

  ВСЬОГО      232 350  28 400 15 000 54 500 62 050 62 400     69 

10 000 

(освоєно 

в 2011-

2015 р.) 
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Додаток 4.19. 

Прогноз будівництва (реконструкції) об’єктів з технічного обслуговування машино-тракторного парку 

підприємствами Сумської області на період до 2020 року * 

 

№ 

п/п 

Назва міської, 

сільської 

(селищної) 

ради 

Назва 

підприємства,  

що буде 

проводити 

будівництво 

(реконструкцію) 

об’єкту 

Назва заходу 

(будівництво, 

реконструкція) 

Потужність 

об’єкту 

(кількість 

ремонтів в рік, 

кількість місць 

для розміщення 

техніки, 

кількість ТО в 

рік, і т.п.) 

Інвестиційна вартість об’єкту,   

тис. грн. 

О
р
іє

н
то

в
н

а 
д

ат
а 

п
о
ч
ат

к
у
 

б
у
д

ів
н

и
ц

тв
а 

(р
ек

о
н

ст
р
у
к
ц

ії
) 

О
р
іє

н
то

в
н

а 
д

ат
а 

в
в
ед

ен
н

я
 в

 

ек
сп

л
у
ат

ац
ію

  

Буде 

створено 

робочих 

місць 

Примітка 

Всього 

в т.ч. буде освоєно коштів, 

роки 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

Охтирський район 

1 
Височанська 

сільська рада  
ПрАТ «Сад» 

Реконструкція 

ремонтної 

майстерні 

  1 000 1 000     2016 2016 4 
  

  По району     1 000 1 000 0 0 0 0     4   

Шосткинський район 

2 
Собицька 

сільська рада  
МПСП «Оазис» 

Реконструкція 

МТП 
  

80 80         
2016 2016 

    

  По району     80 80                 

  ВСЬОГО   
    1 080 1 080 0 0 0 0     4   

 

*Вартість залучених інвестиційних коштів врахована у загальному очікуваному обсязі залучення інвестиційних коштів на період до 

2020 року. 
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Додаток 4.20. 

 

Прогноз придбання сільськогосподарської техніки та обладнання  

сільськогосподарськими підприємствами Сумської області на період до 2020 року, тис.гривень * 

 

Назва району 

Роки 

2016 2017 2018 2019 2020 

Білопільський 34 820 4 440 121 700 137 400 112 600 

Буринський 7 070 470 10 470 13 470 10 300 

Великописарівський 24 466   0 10 000  10 000  10 000  

Глухівський 51 500 31 600 32 800 34 500 42 000 

Конотопський 19 640 5 700 20 000 20 000 20 000 

Краснопільський 23 895 20 150 14 100 26 580 32 450 

Кролевецький 7 990 4 640 10 730 10 930 10 690 

Лебединський 4 270 4 210 3 980 3 870 5 280 

Липоводолинський 18 545 5 000 5 100 5 100 5 100 

Недригайлівський 3 000 1 500 1 600 10 000 10 000 

Охтирський 14 100 4 750 9 714 11 400 12 400 

Путивльський 2 500 2 500 1 400 1 220 1 000 

Роменський 50 609 40 689 11 400 39 000 44 000 

Середино-Будський 300 0 700 700 1 000 

Сумський 14 612 18 592 210 800 209 280 217 520 

Тростянецький 5 920 0 53 300 53 470 54 000 

Шосткинський 17 020 1 000 50 000 50 000 50 000 

Ямпільський 2 100 4 758 1 390 7 520 1 058 

ВСЬОГО  302 357 149 999  569 184 644 440 639 398 

*Вартість залучених інвестиційних коштів врахована у загальному очікуваному обсязі залучення інвестиційних коштів на період до 

2020 року. 


