Тренінг щодо щодо створення та управління сільськогосподарськими кооперативами в рамках проекту
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Закон України про Державний бюджет України на 2018 рік
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

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.

та

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

Концепція розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської
кооперації на 2018-2020 роки
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.

Концепції розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської
кооперації на 2018-2020 роки
Шляхи і способи розв’язання проблеми
Виконання Концепції здійснюватиметься шляхом удосконалення державної аграрної політики,
інституційного середовища, організаційно-економічного механізму, фінансового та інформаційного
забезпечення і державної підтримки фермерських господарств.
Забезпечення пріоритетності підтримки фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації
здійснюватиметься шляхом:
стимулювання нарощування обсягів сільськогосподарської продукції з високою доданою вартістю
(створення, оновлення та модернізація виробничих і переробних потужностей, залучення інноваційних
продуктів та технологій) фермерськими господарствами;
розвитку діючих кредитно-фінансових механізмів та впровадження нових фінансових інструментів
підтримки фермерства;

створення сприятливих умов для започаткування та ефективного провадження фермерської діяльності,
зокрема трансформації господарств населення у фермерські господарства, залучення молоді до ведення
фермерського господарства.
Для цього необхідним є визначення критеріїв цільових груп отримувачів державної фінансової
допомоги (за площею землекористування та обсягом доходів). За експертними оцінками, в разі визначення
критерієм надання державної фінансової допомоги площі землекористування в розмірі 100 гектарів, такий
підхід дозволить охопити державною фінансовою підтримкою понад 70 відсотків загальної кількості
економічно активних фермерських господарств.

Концепція розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської
кооперації на 2018-2020 роки
Пропонується визначити такі основні напрями, за якими передбачається надавати
державну фінансову підтримку фермерським господарствам та сільськогосподарським
кооперативам:
стимулювання створення нових фермерських господарств;
посилення конкурентоспроможності фермерських господарств;
стимулювання розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
стимулювання переходу фермерських господарств на виробництво органічної
продукції (сировини);
стимулювання первинної
господарствами продукції;

обробки

та

переробки

вирощеної

фермерськими

підтримка розвитку тваринництва у фермерських господарствах;
стимулювання розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства у фермерських
господарствах;
техніко-технологічне оновлення фермерських господарств та сільськогосподарських
кооперативів.

Концепція розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської
кооперації на 2018-2020 роки
Механізми, які пропонується застосувати під час надання державної фінансової
підтримки фермерським господарствам та сільськогосподарським кооперативам:
надання фінансової підтримки на конкурсних засадах на поворотній основі
фермерським господарствам через Український державний фонд підтримки фермерських
господарств;
часткова компенсація відсоткової ставки за залученими у національній валюті
банківськими кредитами;
фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового
лізингу;
державна підтримка шляхом здешевлення страхових платежів (премій);
часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і
комплексів, доїльних залів та утворених на кооперативних засадах м’ясопереробних
підприємств;
часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення телиць,
нетелей, корів вітчизняного походження та племінних телиць, нетелей, корів молочного,
молочно-м’ясного і м’ясного напряму продуктивності, племінних свинок та кнурців
(класу “еліта”), племінних вівцематок, баранів, ярок;
часткова компенсація
вітчизняного виробництва;

вартості

сільськогосподарської

техніки

та

обладнання

часткова компенсація витрат на закладення багаторічних насаджень та догляд за
ними;
надання державних гарантій під інвестиційні проекти.

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.
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».
Сумське обласне комунальне підприємство "Фонд інвестування об'єктів соціальної сфери та промисловості"
м. Суми
вул. Борців Революції,2
(0542) 77-06-15

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
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Офіс підтримки реформ

Робоча група з питань розвитку сільських територій

Гранти від проекту USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку»
Гранти за цією програмою надаватимуться:
• малим і середнім підприємствам – виробникам сільськогосподарської продукції (МСП);
• сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам (СОК) та їх об’єднанням;
• малим і середнім підприємствам (МСП) в сфері агропромислового сектору (переробка,
логістика, збут, тощо);
• галузевим сільськогосподарським асоціаціям
Проект «Агросільрозвиток» планує надати протягом 2017 року приблизно 30 млн. гривень в
рамках цього Річного програмного запиту (APS) через 25 запланованих грантів. Очікується, що
сума кожної грантової угоди може коливатися в межах від 650 тис. грн. до 3 млн. грн., але
кінцева сума залежатиме від грантової діяльності та остаточних переговорів і може виходити
за межі цього діапазону. Очікується, що термін дії будь-якої грантової угоди за даним запитом
не перевищуватиме 12 місяців.
Сторінка Проекту https://www.facebook.com/usaid.ards

Тренінг щодо щодо створення та управління сільськогосподарськими кооперативами в рамках проекту
«Інформаційна підтримка впровадження стандартів ЄС щодо безпеки продуктів харчування в
сільськогосподарському секторі»
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