
Довiдка
про хiд виконання в 2021 poui Програми розвитку агропромислового

комплексу СумськоТ областi на перiод до 2027 року, затвердженоi рiшенням
CyMcbKoi обласноТ ради вiл 23.01 .202|

Щепартаментом агропромислового розвитку Сумськоi обласноi державно'i
адмiнiстрацii (далi * .Щепартамент) разом з Сумською обласною державною
адмiнiстрацiсю, районними державними адмiнiстрацiями у 202I poui
провсдилася постiйна органiзачiйна робота щодо реалiзацii заходiв Програми
розвитку агропромислового комплексу CyMcbKoi областi на перiод до
2027 року, затвердженоi рiшенням Сумськоi обласноi ради вiд 2З.07.2021r (дмt
- Програма).

Питання реалiзачii основних напрямiв Програми обговорювалися протягом
звiтного перiоду на робочих зустрiчах в районних державних адмiнiстрацiях
областi, селекторних нарадах, онлайн-семiнарах за участю сiльських, селищних
та мiських голiв, керiвникiв сiльськогосподарських лiдприемств, голiв
фермерських господарств, представникiв громадськостi, зацiкавлених осiб.
Також, вищезазначенi питання висвlтлювалися в засобах масовоТ iнформаuri.

i-lрограмою передбачалося надання фiнансовоi пiдтримки розвитку галузi
тваринництва, виробництва конопель та органiчноi сiльськогосподарськоi
продукцll за такими напрямами:

1) часткове вiдшкодування витрат на проведення сертифiкаuii орган.iчного
виробництва;

2)часткове вiдшкодування BapTocTi закупленоi сперми бугаiв-плiдникiв
для штучного осiменiння маточного поголiв'я KopiB лебединськоi та yкpaiнcbкoi
буроi молочноi порiл;

З) часткова компенсацiя витрат (без урахування податку на додану
BapTicTb), здiйснених на виробництво конопель;

J) часткове вiдшкодування BapTocTi придбаноi установки iндивiдуального
доiння (доiльний апарат), машини таlабо обладнання для первинноi обробки
молока вiтчизняного виробництва робочим об'€мом до 2000 лiтрiв (далi *
часткове вiдшкодування BapTocTi обладнання).

Одержувачами фiнансовоi пiдтримки визначено :

1) суб'екти господарювання агропромислового комплексу - юридичнl
особи незалежно вiд органiзацiйно-правовоТ форми та форми власностl та

фiзичнi особи-пiлприсмцi, основЁою дiяльнiстю яких €

сiльськогосподарськоI пролукчii (за визначенням, наведеним у
виробництво
пунктi 2.15

cTaTTi 2 Закону Украiни <Про державну пiдтримку сiльського господарства
Уtiраiяи>), (далi - суб'скти господарювання), що заресстрованi та здiйснюють
виробничу дiяльнiсть на територii CyMcbKoi областi;

2) навчальнi та навчально-дослiднi господарства аграрних вищих
навч€Lпьних закладiв, HayKoBi i науково-дослiлнi установи, селекцiйно-дослiднi
та державнi сортодослiднi станцii, що здiЙснюють фундаментальнi HayKoBi
дослiдження, органiзацiю, проведення та координацiю прикладних наукових
дослiджень у сферi агропромислового комплексу.



У 2021' роцi обсяг фiнансування, який передбачався Програмою на
реалi_,,ацiю напрямiв, становив 550 тис. гривень.

В обласному бюджетi затверджено видатки на 2021 piK у cyMi
400 тис. гривень, фактично сплачено - 248,З тис. гривень.

За пiдсумками засiдання KoMicii i питань виконання заходiв Програми
прийнято рiшення щодо наданн я у 2021 роцi фiнансовоi пiдтримки на суму
148,474 тис. гривень, а саме:

1) стимулювання ведення органiчного сiльського господарства та
виробництва органiчноi продукцii шляхом вiдшкодування витрат на отримання
сертифiкату вiдповiдностi виробництва органiчноi продукчii у рослинництвi,
тваринництвi та при переробui сiльськогосподарськоТ пролукuii
41 82З,'7 5 гривнi (4 суб'скти господарювання);

2) сприяння розвитку тваринництва шляхом часткового вiдшкодування
витрат за збереження та утримання генофонлу у стадах iснуючих лебединськоi
та yKpaiHcbKoi буроi молочноi порiд великоi рогатоi худоби - 10б б50 гривень
(2 суб'екти господарювання).

KpiM того, в рамках реалiзацii
консультацiйних послуг щодо iнформацii,
дiяльнiстю, сплачено кошти з обласного

заходiв Програми з наданЕя

наданi суб'ектам господарювання агропромислового комплексу в 2021 poui
соцiально спрямованi дорадчi послуги. Кошти отримали сiльськогосполарськi
дорадчi служби областi: Сумська торгово-промислова IIалата та дорадча служба
громадськоi спiлки <Органiчна YKpaiHa. Пiвнiч>.

У зв'язку з внесенням змiн до Програми, якi затвердженi рiшенням
Сумськоi обласноi ради вiд 22.12.202|, проведено конференцiю <Перспективи

розвитку аграрного сектору Сумщини>, на що спрямовано кошти з обласного
бюджету в cyMi 49 900 гривень. Залишилися нерозподiленi видатки з обласного
бюджету в cyMi 151,7 тис. гривень. Зазначений захiд проведено з метою

реалiзачiI державноi аграрноi полiтики, спрямованоi на створенЕя та розвиток
сiмейних фермерських господарств, сiльськогосподарськоi коопераuii. У ходi
IIроведення заходу пiдведено пiдсумки 2021 року та розглянуто можливостi
участi у програмах державноi фiнансовоТ пiдтримки фермерських господарств;
диверсифiкацii дiяльностi дiючих фермерiв та власникiв земельних дiлянок; про
законодавчi вимоги до виробникiв продуктiв харчування; кращi практики
господарювання в Сумськiй областi; перспективи розвитку с!мейних
фермерських господарств та створення сiмейних молочних ферм iз напряму
козiвництва. За пiдсумками конференцii визначено необхiднiсть створення
кластерноi моделi розвитку i створення козиних сiмейних ферм. Також пiд час
заходу було розглянуто шляхи створення сiмеЙних фермерських господарств,

розвитку кооперацii, запровадження первинноi обробки та переробки молочноi
сировини. У заходi взяли участь 54 учасники.

Виконання заходiв Програми дало своi позитивнi результати. У галузi

рослинництва, згiдно з оперативними даними, в 2021 роцi аграрiями областi
обмолочено 724,О тис. гектарiв зернових ia зернобобових культур при середнiй

урожайностi 60,б ц/га (у 2020 роцi - 64,2 ц/га). Намолочено 4,38 млн тонн зерна
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пов'язаноТ з сiльськогосподарською
бюджету в cyMi 49 896 гривень за



з

(10 мiсце серел регiонiв Украiни), зокрема кукурудзи на зерно - 3,2 млн тонн
(5 мiсце серед регiонiв Украiни) при урожайностi 69,8 ц/га (у 2020 роцi -
75,З ц/га). Соняшнику з площi 262,0 тис. гектарiв зiбрано 789,3 тис. тонн
(у 2020 роцi - 884,1 тис. тонн) при урожайностi 30,1 u/га (7 Micue серед регiонiв
УкраТни). Збiльшено обсяги виробництва coi, якоi намолочено l63,1 тис. тонн,
цо на 1,6 тис. тонн перевищуе 2020 piK) при урожайностi 22,8 ц/га,

)r галузi тваринництва за пiдсумками роботи сiльськогосподарських
пiдприемств лротягом сiчня-листопаду 2021 року Сумська область за
поголiв'ям великоi рогатоТ худоби (б1,6 тис. голiв), у тому числi KopiB
(27 тис. голiв) та ваJIовим виробництвом молока (|54,4 тис. тонн) займала
8 мiсце серед регiонiв Украiни.

У галузi харчовоТ та переробноi промисловостi за 11 мiсяцiв 2021 року
iндекс виробництва харчових продуктiв, напоiв становив 98,ЗО/о. Пiдприсмства
харчовоi та переробноi промисловостi областi розвивають експортний
потенцiал. За перiод 2021 року вiдкрито ринки таких KpaiH, як Алжир, Гонконг,
Пакистан. Агропродукцiя та продукти ii переробки, виробленi на Сумщинi
експортувалась до 20 KpaiH, зокрема, молоко сухе знежирене, сир твердий,
м'ясо яловичини та птицi, олiя соняшникова, яйця курячi.

Зростають доходи селян. PiBeHb середньомiсячноI заробiтноi плати
штатного працiвника за видом економiчноТ дiяльностi <Сiльське господарство)
у 2021 роцi становив i2 209 гривень, що на 19,9 % бiльше ло 2020 року.

З метою сприяння розвитку лрiбнотоварного виробництва
сiльськогосподарськоi продукцii, забезпечення iнформування аграрiiв щоло
реалiзацii заходiв Програми !епартаментом у межах повноважень проводилася
постiйна органiзацiйно-роз'яснювальна робота щодо розвитку фермерських,

Станом на 01,01.2022 у базi ланих С.ЩРПоУ по Сумськiй областi
зарееётровано всього 1067 суб'сктiв господарювання з органiзацiйно-правовою

сiмейних фермерських господарств, сiльськогосподарськоi коопераuii.

вирощування технlчних конопель в

формою господарювання <110 - Фермерське господарство), в тому числi з
початку 2021r року 41 счб'ект. Також в областi зареестрован

тому числi дiючих - l4 кооперативiв,48 сiльськогосподарських кооперативiв, у
бiльшiсть з яких багатофункцiональнi.

сумщина належить до лiдерiв iз
YKpaiHi. Частка площ посiвiв конопель на Сумщинi становила 22,2 Yо вiд
загальних площ пiд цiею культурою в YKpaiHi. В областi розпочато реqлiзаltiю
проекту <Створення агро-туристичного кластеру "Слобожанське коноплярство"
- вiзитiвки та одного з <магнiтiв> Сумщини та Украiни). Розроблено вебсайт
украiнського коноплярства та кластеру hemp.sumy.ua

Сумська обласна державна адмiнiстрацiя зацiкавлена в подальшому
розвитку галузi коноплярства та iнiцiюс розробку проекту Концепцii .Щержавноi
цiльовоi програми розвитку коноплярства на перiод до 2025 року за участi
провiдних вiтчизняних наукових установ, громадських органiзаuiй, органiв
центральноi влади. !епартаментом агропромислового розвитку CyMcbKoi
обласноi державноi адмiнiстрачii розроблено та подано Сумськiй обласнiй
лержавнiЙ адмiнiстрацii на погодження проект розпорядження голови Сумськоi
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обласноi державноi адмiнiстрацii щодо утвореЕня робочоi групи з розроблення
проетrry Концепцii Державноi цiльовоi програми розвитку коноплярства на
перiод до 2025 року.

Щпрекгор ,Щепартаменry
агропромислового розвитку
Сумськоi облqсноi державноi
алмiнiстрацii олександр МАсJIАк


