ГРОШІ
ДЛЯ КООПЕРАТИВІВ
Корінець Р. Я.
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 13 вересня 2017 р. № 664-р
Київ
Про схвалення Концепції розвитку фермерських господарств та
сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки
1. Схвалити Концепцію розвитку фермерських господарств
сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки, що додається.
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2. Міністерству аграрної політики та продовольства разом із
заінтересованими центральними органами виконавчої влади під час
розроблення проекту закону про Державний бюджет України на відповідний
рік та стратегічних програмних документів з питань розвитку
агропромислового комплексу враховувати положення Концепції, схваленої
цим розпорядженням.
Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Метою Концепції є створення необхідних організаційних, правових та фінансових
передумов для розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської
кооперації, покращення матеріально-фінансового становища сільського населення
шляхом:
• надання підтримки фермерським господарствам;
• створення нових робочих місць на селі, зокрема через стимулювання
сільськогосподарської кооперації;
• диверсифікації діяльності фермерських господарств;
• створення передумов кредитування фермерських господарств за доступними
кредитними ставками;
• збільшення рівня реальних доходів сільського населення від передачі в оренду
сільськогосподарських угідь.
Реалізація Концепції дасть змогу перемістити фокус аграрної політики держави на
підтримку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації для
створення середнього класу на селі.
Реалізація Концепції розрахована на період до 2020 року.

АГРАРНИЙ БЮДЖЕТ 2018
ПОСТАНОВА КМУ від 07 лютого 2018 р. № 86
Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного
виробництва
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do--1
ПОСТАНОВА К М У від 07 лютого 2018 р. № 104
Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-poryad
ПОСТАНОВА КМУ від 07 лютого 2018 р. № 106
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-vi
ПОСТАНОВА від 07 лютого 2018 р. № 107
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
підтримки галузі тваринництва
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-vik

Розподіл видатків Державного бюджету України на 2018 рік

Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитуванн
я
державного
бюджету

Код
функціональ
ної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

2801230

0421

Загальний фонд
Найменування
згідно з відомчою і програмною
класифікаціями видатків та
кредитування державного бюджету

Фінансова підтримка розвитку
фермерських господарств

Спеціальний фонд

з них
Всього

1 000 000,0

видатки
споживання

оплата праці

з них
комунальні видатки
послуги та розвитку
енергоносії
1 000 000,0

Всього

видатки
комунальні видатки
споживання оплата праці послуги та розвитку
енергоносії

Разом

1 000 000,0

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств

• Фінансова підтримка надається:
• фермерському господарству, у власності та/або користуванні якого
перебуває не більше ніж 500 гектарів земель сільськогосподарського
призначення, яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) за останній рік до 15 000 000 гривень;

• сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу,
до складу якого входить не менше ніж 20 членів, серед
яких повинні бути не менше ніж одне фермерське
господарство, а інші — фізичні особи, у власності та
користуванні кожної з яких перебуває не більше ніж 100
гектарів земель сільськогосподарського призначення
(далі — одержувачі).

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств

Фінансова підтримка надається одержувачам за такими напрямами:
• часткова компенсація вартості закупленого у суб’єктів насінництва
насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції;
• часткова
компенсація
витрат,
пов’язаних
з
наданими
сільськогосподарськими дорадчими послугами;
• фінансова
підтримка
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів;
• часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської
техніки та обладнання вітчизняного виробництва;
• здешевлення кредитів.
• Розподіл бюджетних коштів за напрямами затверджується
Мінагрополітики.

Яким кооперативам надається підтримка?
Фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів надається зазначеним кооперативам молочарського
та плодово-ягідного напрямів діяльності для придбання обладнання
із зберігання та переробки сільськогосподарської продукції.

Хто приймає рішення?
Для надання фінансової підтримки, зазначеної в абзаці першому цього пункту,
структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання
функцій з питань агропромислового розвитку, утворюють до 15 березня
поточного року регіональні комісії та затверджують їх склад (далі —
регіональні комісії).

За результатами розгляду поданих заявок та документів регіональні комісії
приймають
рішення
про
надання
фінансової
підтримки
сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам, протягом п’яти
робочих днів формують реєстри одержувачів зазначеної фінансової
підтримки та подають їх до Мінагрополітики.
Заявки приймаються у період, зазначений в оголошенні, починаючи з дати
його оприлюднення до 15 листопада року опублікування оголошення.

РОЗМІРИ ПІДТРИМКИ КООПЕРАТИВУ
Фінансова підтримка надається СОК у розмірі 70 %
вартості придбаного обладнання
без урахування сум податку на додану вартість,
але не більше ніж 3 000 000 гривень
на один СОК.

ПРОЦЕДУРА ОТРИМАННЯ
ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИКИ
КООПЕРАТИВОМ

СОКи укладають договір з постачальником обладнання з
визначенням таких умов:
• кооператив сплачує постачальнику податок на додану вартість
30 відсотків вартості обладнання (без податку на додану вартість);
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• 70 відсотків вартості (без податку на додану вартість) сплачується за рахунок
фінансової підтримки шляхом видачі простого векселя, авальованого
Мінагрополітики;
• постачальник обладнання забезпечує постачання обладнання з дотриманням
зазначених умов;
• виплата за векселем здійснюється Мінагрополітики за пред’явленням;
• вексель не може передаватися третім особам, крім Мінагрополітики;
• граничний строк виписки векселя — до 1 листопада поточного року;
• граничний строк пред’явлення векселя — до 15 грудня поточного року.

Для отримання фінансової підтримки СОКи одночасно подають до регіональної
комісії в паперовому вигляді, а до Мінагрополітики — в електронному вигляді такі
документи:
• копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;
• документи, що підтверджують право власності та/або користування земельною
ділянкою для членів кооперативу;
• довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків,
зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і
зборів, — у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в
електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС;
• копію договору з постачальником обладнання;
• копії документів, що підтверджують оплату податку на додану вартість та 30
відсотків вартості придбаного обладнання;
• копію векселя, виписаного постачальнику обладнання;
• копії підтвердних документів щодо одержання
обслуговуючим кооперативом обладнання.

сільськогосподарським

Копії документів засвідчуються підписом уповноваженої особи СОК.

ДОКУМЕНТИ ПОДАНІ – ЩО ДАЛІ?
У разі нестворення реєстру одержувачів фінансової підтримки СОКІВ відповідними
регіональними комісіями Мінагрополітики формує зазначений реєстр на підставі отриманих від
зазначених кооперативів документів.
Постачальник обладнання подає для авалювання векселя до Мінагрополітики (засобами
поштового зв’язку або особисто) вексель, виписаний сільськогосподарським обслуговуючим
кооперативом, та довідку, видану банком із зазначенням реквізитів банківського рахунка
постачальника.
Мінагрополітики протягом семи календарних днів перевіряє подані СОКом та постачальником
обладнання документи, здійснює в межах коштів, що передбачені розподілом, затвердженим
Мінагрополітики, аваль векселя і передає його постачальнику обладнання.
Мінагрополітики щомісяця в межах помісячного розпису державного бюджету здійснює оплату
за векселями, виписаними кооперативами, шляхом перерахування коштів у обсягах авальованих
векселів на поточні рахунки постачальників обладнання за їх пред’явленням.
Мінагрополітики повідомляє СОКу про суму наданої йому фінансової підтримки шляхом викупу
векселя, виписаного сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом.
Мінагрополітики на постійній основі на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює інформацію
про залишок бюджетних коштів за зазначеним напрямом.

ДЕ ЩЕ
КООПЕРАТИВАМ
МОЖНА ЗНАЙТИ
КОШТИ ДЛЯ
РОЗВИТКУ?

Державний фонд регіонального розвитку
Державний фонд регіонального розвитку створюється у складі загального фонду державного бюджету.
При складанні проекту Державного бюджету України та прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два
бюджетні періоди державний фонд регіонального розвитку передбачається в обсязі не менше 1 відсотка прогнозного обсягу
доходів загального фонду проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період.

Кошти державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на виконання інвестиційних програм і
проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання
територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та
інноваційних парків і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального
розвитку та відповідних стратегіях розвитку регіонів.
Стратегія регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року містить декілька
можливих проекті на підтримку сільськогсопдарської облсуговуючої кооперації
Заявниками проектів можуть бути місцеві і центральні органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування (власники державних та комунальних об'єктів).
З презентацією ДФРР можна ознайомитися тут: http://dfrr.minregion.gov.ua/prezentatsiya-dfrr.
Сторінка в Інтернеті: http://dfrr.minregion.gov.ua/.

Конкурс проектів регіонального розвитку, які можуть
реалізовуватись за рахунок коштів державного бюджету, отриманих
від ЄC у рамках виконання Угоди про фінансування Програми
підтримки секторальної політики — Підтримка регіональної
політики України
Проекти регіонального розвитку, що подаються на конкурс, мають відповідати одній із 5 програм регіонального розвитку,
схваленим постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 821: «Інвестиційна економіка та інновації»;
«Сільський розвиток»; «Розвиток людського потенціалу»; «Розвиток туризму»; «Загальноукраїнська солідарність».

Підтримка сільськогосподарської обслуговуючої кооперації є лейтмотивом програми «Сільський розвиток»
Детальну інформацію щодо програм можна отримати на сайті Мінрегіону за посиланням: http://www.minregion.gov.ua/wpcontent/uploads/2017/04/Programi-regionalnogo-rozvitku_do-postanovi-KMU_821.pdf
Програма «Сільський розвиток» передбачає підтримку проектів, які можуть бути реалізовані для досягнення цілей
Стратегії та мети цієї програми за такими напрямами:
•
Диверсифікація підприємницької діяльності у сільській місцевості
•
Підвищення якості життя у сільській місцевості
•
Створення умов для соціального розвитку.
Стати переможцем у цьому конкурсі допоможе «Посібник з підготовки проектів регіонального розвитку, які можуть
фінансуватися за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті (в рамках реалізації програми секторальної
бюджетної підтримки ЄС)»: http://enefcities.org.ua/upload/files/Posibnyk.pdf.
З Переліком проектів регіонального розвитку, які подані на розгляд конкурсної комісії з відбору проектів регіонального
розвитку у 2017 році, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського
Союзу можна ознайомитися тут: http://www.minregion.gov.ua/decentralization/http-www-minregion-gov-ua-wp-contentuploads-2017-09-zaklyuchenie-png/.

Підтримки індивідуального житлового будівництва на селі
Регіональні програми «Власний дім» реалізуються практично у всіх областях України з 1999 року на виконання
Указу Президента України від 27 березня 1998 року № 222/98 “Про заходи щодо підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі”, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 р. №
376 “Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі” та розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 30 листопада 1998 року № 537 “Про заходи щодо підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі”.
Програма «Власний дім» сприяє у вирішенні житлових питань сільського населення,
через надання
довготермінових кредитів під три відсотки річних (а багатодітні сім’ї звільняються від сплати відсотків за
користування кредитом) на такі цілі та в таких межах:
•
Нове будівництво житлових будинків з господарськими приміщеннями до 300 тис. грн.
•
Завершення раніше розпочатого будівництва та реконструкція існуючого житла до 150 тис. грн.
•
Придбання житлових будинків у сільській місцевості до 200 тис. грн.
•
Будівництво інженерних мереж до 50 тис. грн.
СІЛЬСЬКІ ЖИТЕЛ – ОТРИМУВАЧІ ТАКИ КОШТІВ – МОЖУТЬ КООПЕРУВАТИСЯ ДЛЯ БУДІВНЦТВА
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, ЩО СПРИЯТИМЕ ДІЯЛЬНОСТІ КООПЕРАТИВІВ
Ознайомитися зі списком регіональних організацій з підтримки індивідуального житлового будівництва на селі
можна тут: http://www.fondselo.te.ua/contacts/regional.php.
Регіональні організації з підтримки індивідуального житлового будівництва на селі об’єднані в Асоціацію «Власний
дім».

Комунальне підприємство "Одеський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі«

м. Одеса, вул. Канатна, буд.83, кім. 1003
(048) 725-01-65, (048) 725-21-22

Проекти міжнародної технічної допомоги
Проект «Розвиток молочного бізнесу в Україні» (2014-2021) об’єднає 5000 малих та середніх молочних виробників у мережу
фермерів, підприємців, кооперативів та кооперативних об’єднань, здебільшого, у чотирьох регіонах: Дніпропетровська,
Херсонська області на сході, Львівська, Івано-Франківська області на заході України.
http://lads.com.ua/tsili-proektu/
Проект
розвитку
зерносховищ
та
сільськогосподарських
кооперативів
в
Україні
(Канадський кооперативний зерновий проект) фінансується Міністерством міжнародних справ Канади, реалізовується у
двох цільових регіонах – Дніпропетровській й Кіровоградській областях. Проект виконується канадською
неурядовою організацією СОКОДЕВІ (Квебек, Канада), Канадською кооперативною асоціацією (CCA), Інститутом з
досліджень та освіти для кооперативів і спілок Університету Шербрук (IRECUS) у партнерстві з Дніпропетровською
"Сільськогосподарською консультаційною службою" (СКС).
5 років (квітень 2013 – лютий 2018 рр.)
Сайт Проекту: www.zerno.org.ua
Бюджет Проекту: 12,687 мільйонів канадських доларів (фінансування Урядом Канади), 0,5 мільйонів канадських
доларів (внески канадського консорціуму виконавців).
Комунальне підприємство “Регіональний навчально-практичний Центр розвитку багатофункціональних кооперативів” у
Черкасах створено в рамках програми ЄС «Підтримка політики регіонально- го розвитку України».
У результаті проекту створено 52 кооперативи, з яких: 3 – з вирощування ягідних культур, 7 – з сушіння фруктів, 41 – з
кролівництва та 1 – з розведення кіз. Кооперативи отримали за кошти проекту сушильні шафи, кущі смородини, кролів та мініферми для їх вирощування на суму майже 4,8 млн грн.
Сторінка в Інтернеті: https://www.facebook.com/centrcooperation.
Міжнародний благодійний фонд «Добробут громад» Одна з найвпливовіших організацій у підтримці розвитку СОК. В Украї- ні
організація розпочала свою діяльність 1994 року. Входить до мережі «Хай- фер Інтернешенл» (Heifer International), що була
заснована в 1944 році в США й виконує проекти у 125 країнах світу19. Є одним із важливих партнерів сіль- ськогосподарських
дорадчих служб у реалізації проектів на підтримку СОК.
Сторінка в Інтернеті: http://communitywellbeing.org.ua

Головне – шукати нові
можливості для
розвитку,
а не чекати поки вони
самі знайдуться.

