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Програма 

 підтримки  молочного скотарства   у господарствах 

приватного сектору Сокальського району на 2018 рік 

 
 

І.Обгрунтування Програми 

 

Молочне скотарство – одна з провідних галузей  тваринництва,  

призначення якої – забезпечення  виробництва молочних продуктів в 

обсягах, які відповідають нормам продовольчої безпеки та розширення 

потенціалу  економіки. 

В останні роки внаслідок об’єктивних і суб’єктивних причин молочне 

скотарство в господарствах приватного сектора зазнало істотних негативних 

змін.  

          Так у Сокальському районі станом на 1 січня 2000 року в приватних 

господарствах населення утримувалось 21,9 тис.голів корів,  на 01.01.2010 

року утримувалось 9,5 тис.голів корів. За 10 років пройшов спад поголів»я 

на 12, 4 тис.гол., або на 56,7 %. На 1січня 2018 року в приватних 

господарствах населення утримується  лише 6,1 тис.голів корів. 

Завданням програми – підтримка виробників  сільськогосподарської 

продукції, підвищення конкурентоспроможності виробленої продукції 

шляхом запровадження фінансової підтримки з районного бюджету на 

стабілізацію поголів»я  корів,  збільшення продуктивності  молочного 

скотарства,  вирішення соціальних проблем на селі, у перспективі створення 

ферм сімейного типу.  

 

2.Мета і напрямки  Програми 

 

 Основною метою програми є створення економічних та організаційних 

умов, спрямованих на підвищення ефективності функціонування 

товаровиробників – особистих селянських  господарств, виробників молока 

та молочної сировини, з метою забезпечення населення продовольством, а 

переробну галузь сировиною.   

В районі надалі  спостерігається тенденція постійного скорочення 

поголів’я корів молочного напрямку продуктивності  в особистих  

селянських господарствах,  основною причиною якого є низькі ціни на м'ясо-

молочну продукцію. Для збереження та стабілізації поголів’я необхідно 

надати фінансову підтримку  особистим  селянським господарствам на 

утримання корів молочного напрямку продуктивності,  що у перспективі 

дасть стимул до створення   ферм сімейного типу, виробництво 

конкурентоспроможної продукції,  розвитку аграрного бізнесу на селі. 

Фінансова підтримка надається на безповоротній основі особистим 

селянським господарствам, які утримують 3-х  і більше корів молочного 

напрямку продуктивності  в сумі – 100 тис. грн. 

 

3.Заходи Програми 

 



Програма визначає основні пріоритети  розвитку галузі тваринництва, 

заходи та механізм їх реалізації для стимулювання виробництва  харчових 

продуктів  тваринного походження в обсягах, які відповідають нормам 

продовольчої безпеки району та нарощування потенціалу  їх  реалізації. 

 

4.Порядок використання коштів 

 

Фінансова підтримка здійснюється  за рахунок коштів районного 

бюджету  індивідуальним власникам, які на 01.01.2018 року згідно з 

переписом худоби утримують 3-х і більше корів молочного напрямку 

продуктивності.  

Для отримання дотації  індивідуальний власник - фізична особа, 

повинен подати до 1  грудня  2018 року в  відділ  агропромислового розвитку 

такі документи: 

-довідку сільської, селищної, міської ради про наявність корів на 1 січня 

2018 року,  в якій зазначається ідентифікаційний номер, серія і номер 

паспорта корови ; 

        -копію паспорта  власника тварин, копію довідки про присвоєння 

ідентифікаційного номера фізичній особі та довідку про відкриття  рахунку в  

банківських установах; 

        - письмове зобов’язання про повернення  у місячний термін коштів до 

районного бюджету у разі зменшення поголів’я корів на 1 січня наступного 

року. 

         Відділ агропромислового розвитку Сокальської РДА подає на розгляд 

комісії відомість про наявність корів (3-ох голів і більше) в індивідуальних 

господарствах населення станом на 1 січня 2018 року (додаток 4). 

Розподіл коштів здійснюється конкурсною комісією відділу  

агропромислового розвитку Сокальської РДА   та погоджується з постійною 

комісією з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, 

екології, раціонального природокористування та розвитку сільських 

територій Сокальської   районної ради. 

      Конкурсна комісія створюється відповідно до наказу начальника відділу  

агропромислового розвитку Сокальської РДА  за участю начальника та 

спеціалістів відділу АПК, голови постійної комісії з питань 

агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального 

природокористування та розвитку сільських територій Сокальської районної 

ради (за згодою), начальника фінансового управління (за згодою), яка 

розподіляє кошти у розрахунку на одну голову та оформляє протокол 

засідання  комісії. 

Після прийняття рішення конкурсною комісією відділу 

агропромислового розвитку Сокальської РДА    та погодження реєстру з 

постійною комісією з питань агропромислового комплексу, земельних 

відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку 

сільських територій Сокальської   районної ради, проводиться перерахування 

коштів на рахунки, відкриті індивідуальними власниками (фізичними 

особами) в установах банків. 

 

5.Очікувані результати виконання Програми, 



визначення іі ефективності. 

 

         Виконання заходів Програми сприятиме: 

          -збільшенню обсягів виробництва молока в господарствах населення; 

          -підвищення економічної ефективності  господарської діяльності 

товаровиробників; 

          -підвищення  рівня і якості життя сільського населення ; 

          - комплексному розвитку сільських територій; 

          - створення додаткових робочих місць у сільській місцевості; 

          - збільшенню надходжень  до бюджетів усіх рівнів і соціальних фондів. 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми. 

 

          Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів, 

передбачених Програмою, покладається на відділ агропромислового 

розвитку Сокальської райдержадміністрації та виконавців Програми. 

 

 

             

 

 

 

  

 

 
 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1до Програми підтримки  молочного скотарства   

                                                                                 у господарствах приватного сектору Сокальського  

                             району на 2018 рік 

 

ПАСПОРТ 
(загальна характеристика районної (бюджетної) цільової програми) 

Програма підтримки  молочного скотарства   у господарствах 

приватного сектору Сокальського району на 2018 рік 
 

1.Ініціатор розроблення програми -Відділ агропромислового розвитку 

Сокальської РДА 

 

2. Дата номер документа про 

    затвердження  програми          

_______________________________________ 

 

3. Розробник програми    Відділ агропромислового розвитку Сокальської 

РДА 

 

4. Співрозробники 

програми__________________________________________ 

 

5. Відповідальний виконавець програми -Відділ агропромислового 

розвитку Сокальської РДА 

 

6. Учасники програми- фізичні особи, власники 3-х і більше корів,органи 

місцевого самоврядування 

 

7. Термін реалізації програми          протягом 2018 року 

 

7.1. Етапи виконання програми 

      (для довгострокових 

програм)______________________________________ 

 

8. Загальний обсяг фінансових  

    ресурсів, необхідних для реалізації  

    програми,  тис.грн., всього_______             100 

    у тому числі: 

8.1. коштів районного бюджету 

       коштів інших джерел (вказати),тис.грн.  __100 
 

 

Голова Сокальської РДА                                                              Р.Н.Токай 

 

 

Начальник відділу агропромислового  

розвитку Сокальської РДА                                                       О.М.Коханчук                 
 



Додаток 2до Програми підтримки  молочного скотарства   

                                                                                                                                                                                                            у господарствах приватного сектору Сокальського  

                                                                                                                                                    району на 2018 рік 
 
 

Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання Програми в цілому  

 з визначенням джерел фінансування * 

 

Програма підтримки молочного скотарства у господарствах приватного сектору Сокальського району на 2018 рік» 
тис. грн. 

Обсягкоштів, які пропонується 

залучити на виконання програми 
2018рік 

Усього витрат на виконання 
програми 

Усього, 100,0 100,0 

у тому числі - - 

Обласний  бюджет - - 
районний  бюджет**  100,0 100,0 
Бюджети  сіл, селищ, міст районного 
підпорядкування** 

- - 

Кошти  небюджетних джерел** - - 
 
*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.  

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо 

 

 

Заступник голови районної ради                                                   Василь Бойко 



Додаток 3 до Програми підтримки  молочного скотарства   

                                                                                                                                                                                                  у господарствах приватного сектору Сокальського  

                                                                                                                                             району на 2018 рік 

 
Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників  

районної (бюджетної) цільової програми* 

Програма  підтримки молочного скотарства у господарствах приватного сектору Сокальського району на 2018 рік 
 

 
з/п 

Назва завдання 
Перелік заходів 

завдання 
Показники виконання 

заходу, один. виміру 
Виконавець 

заходу, показника 

Фінансування 
Очікуваний 
результат Джерела**  

Обсяги, 

тис. грн. 

2018 рік*** 

1 

Фінансова 

підтримка 

особистим 

селянським 

господарствам на 

утримання 3-х і 

більше корів 

Надання 

фінансової 

підтримки 

особистим 

селянським 

господарствам 

на утримання 3-

х і більше корів 

Показник затрат: 

обсягфінансового ресурсу на 

реалізацію заходу, грн. 

 

Показник продукту: кількість 

селянських господарств, які 

утримують 3 і більше корів -77 

 

Показник ефективності: 

Розмір фінансової підтримки на 1 

голову – 319,48 грн. 

 

Показникякості:відсоток 

приватних господарств, які 

отримали фінансову підтримку 

до загальної кількості приватних 

господарств у сільській 

місцевості  - 100%. 

 

 
Відділ  

агропромислового 
розвитку 
Сокальської РДА 

Районний 

бюджет 
100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стабілізація 

поголів»я корів у 

господарствах 

приватного сектору. 

Зацікавленість у 

перспективі 

створення молочних 

ферм сімейного 

типу. Розвиток 

агробізнесу на селі. 

Усього на етап або на програму:   100,0  
* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.  
** вказується кожне джерело окремо.  
*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.  
 

Заступник голови районної ради                                                   Василь Бойко 



          

                                                                Додаток 4до Програми підтримки  молочного скотарства   

                                                                              у господарствах приватного сектору Сокальського  

                       району на 2018 рік 

 

 

 

 
 

Відомість  

про наявність власників, які утримують 3-х і більше корів в 

індивідуальних господарствах   Сокальського району станом на 1 січня 

2018 року 

 
№ 

п/п 

П.І.Б. 

власника тварин, 

адреса проживання, 

ідентифікаційний код  

Кількість 

корів,  

гол. 

Ідентифікаційний 

номер корови 

Паспорт корови: 

серія номер 

1      

2      

 
 

 

 
Заступник голови районної ради                                 Василь Бойко 

 


