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.Щубенська Micbкa рада
PiBHeHcbKoi областi

Пр о наё ання iнф opMat lii'

На виконання дорученшI ПpeM'cp-MiHicTpa Украiни д. Шмигаля

вiд З t.|2.202] j\lъ 59S |5l2l1-2| до звернення KoMiTeTy BepxoBHoi Ради Украiни з

питань соцiальноi полiтики та захисту прав BeTepaHiB ВiД 29.12.202T

J\b о4-зOlt2-202|l4078|9 MiHicTepcTBo аграрноi полiтики та продоволъства

Украiни розглянуло звернення депутатiв .Щубенськоi MicbKoi ради вtд21'.|2.2021^

Ns 5609/05-02-14/21 щодо внутрiшньоi та зовнiшньоi полiтики держави та, в
межах компетенцii, повiдомляе.

У Мiнагрополiтики багато poKiB поспiлъ дiють програми державноТ

пiдтримКи сiльсьКогосподарських тов аровиро бникiв.
Так, Законом Украiни "Про ,Щержавний бюджет УкраiнИ на 202L piK"

(зi змiнами) Мiнагрополiтики, як головному розпоряднику бюджетних коштiв,

дJUI пiдтримки .й"."*о.осподарських товаровиробникiв були передбаченi

видатки загzLJьного фонду у cyMi 4 665,0 млн грн за програмоlо КПквк 2801580

"Фiнансова пiдтримка оiльгосптоваровиробникiв", якi використано у повному

обсязi.
За пiдсумками 2021. року за основними цапрямами державноi пiдтрlIшlки

б_чло фактично спDямовано кошти у суьяi 4 665.0 млн IpH, у ToI\{,v числi:- -gg11,4 
млн грн - дJUI частковоi компенсацiТ BapTocTi сiльськогосподарськоi

технiки та обладнаннrI вiтчизняного виробництва;
1202,6 млн грн - дJUI частковоi копгпенсацii вiдсоткiв за користування

кредитами;
1609,б млн грн - дJuI державноi пiдтримки

переробки сiльськогосподарськоi продукцii;
розвиl,ку тваринництва та

20 р.

господарств;
втрат вiд пошкодження посiвiв

садiвництва,

фермерсъких
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сiльськогосподарських культур внаслiдок надзвичайних ситуацiй техногенного та
природного характеру;

50,0 млн грн дJuI державноi пiдтримки сiльгосгrтоваровиробникiв з

розрахунку на одиницю оброблюваних угiдь;
53,2 млн црн - дJIя державноi пiдтримки виробникiв картоплi;
1б,7 мпн грн - дJIя державноi пiдтримки сiльгосптоваровиробникiв, якi

використовують мелiорованi землi ;

додатковоi фiнансовоi пiдтримки через механiзм доIшати
застрахованих осiб - членiв/голови сiмейного фермерського господарства единого
внеску на заг€шьнообов'язкове державне соцiальне cTpaxyBaHIuI.

KpiM того, для надання пiдгримклr новоствореним фермерським
господарствам та фермерським господарствам з вiдокремленими садибаiии,
iншим фермерським господарствам спецiальним фондом державного бюджету на
202t piK передбачено кошти у cyMi 50 млн грн за бюджетною програмою
КIIКВК 2801460 "Надання кредитiв фермерсъким господарствам", якi у повному
обсязi спрямовано господарствам.

Механiзми використання коштiв за зазначеними напрямами визначаються
порядками використання коштiв, затвердженими вiдповiдними постаЕовами
Кабiнету MiHicTpiB Украiни.

Iнформацiя щодо напрямiв пiдтримки сiльгосптоваровиробникiв у
2021 роцi розмiщена на офiцiйному веб-сайтi Мiнагрополiтиw| за посипаншIм:

вiд державиПонад 10 тисяч агрогliдприсмств та 55 тисяч аграрiiв оц)им€tли

фiнансову пiлгримку у 202l роцi.
Мiнагрополiтики застосовус HoBi пiдходи та робить основний акцент саМе

на мuLлих та середнiх сiльгосптоваровиробниках та на галузях, якi потребують
бiльшоi уваги вiд держави: тваринництвi, садiвництвi, переробцi

сiльсъкогосподарськоi продукцii, сiльоькогосподарському машинобУдРаННi.
KpiM того, у 2022 роцi буле збережено бiльшiсть iснуючих напрямiв

держпiдтримки та розширено iх, зокрема, додаЕо HoBi напрями, TaKi ЯК

аipocта)(yBaнIfri та ор,iънiчне Ёиробницi,ьо.

рекорлнi пок€вники врожайностi та забезпечити бiльше 30 тисяч нових робОчих
мiсць.

Економiчний та соцiальний ефект вiд
сiлъсъкогосподарських товаровиробникiв у 2021 роцi :

Стала аграрна полiтика дала можливiсть у минулому роцi сфорrчrувати

державноI пiдтримки

збiльшеннrl вitпового виробництва та забезпечення продовоЛьчоi безпеКИ;

збiльшення обсягiв виробництва;

розвиток виробничоi iнфраструктури;

розширення доступу сiльськогосподарських виробникiв до пiльгОвИХ

кредитiв та зменшення BapTocTi кредитiв (сукупний обсяг з€Lлучених кредитних

господарствам
на користь



{

pecypciB у сiльсъке господарство - 94,4 млрд грн);
створення понад 100 тваринницьких ферм та комплексiв та 1700 нових

робочих мiсцъ;
збiльшення обсягiв реалiзацii вiтчизняноi сiльськогосподарськоi тохнiки

та обладнаншI на I5o/o;

пИвищення ефективностi сiльського господарства в умовах змiн клiмаry;
забезпеченнrI внутрiшнiх потреб у продукцii, нарощування експортного

потенцiалц, та скорочення обсягiв iмпорту.
Завдяки державнiй пiдтримцi, за пiдсумками 11 мiсяцiв 2021 року, аграрний

сектор rтоказав найвищий piBeHb зростаннrI у порiвняннi з iншими гаJIузями
економiки, яr;zIй скJIав 16,7 вiдсотка.

Законом Украiни "Про Щержавний бюджет Украiни на 2022 piK"
Мiнагрополiтики, як головному розпоряднику бюджетних коштiв, дJuI
пiдтримки сiльськогосподарських товаровиробникiв передбачено видатки
загального фонду в обсязi 4 500,0 млн |рн за програмою КIIКВК 2801580
"Фiнансова пiдтримка сiльгосптоваровиробникiв", в тому числi 100,0 млн грн

шрограмою кпквк 2801460 "Надання кредитiв фермерським
господарствам" за рахунок видаткiв загаJIьного фонлу та 80,0 млн грн За

рахунок коштiв спецiального фонду
Напрями державноi пiдтримки суб'ектiв господарюваннrI, що провадять

дiяпьнiсть у агропромисловому комплексi, якi булуть фiнансуватися У
2022 роцi, остаточно будуть визначенi на пiдставi аналiзу стану галузi та
стратегiчних цiлей розвитку.

Перший заступник
MiHicTpa аграрноi полiтики

Тарас ВИСОЦЬКИЙта продовольства Украiни

Оксапа Прулка 363 08 37


