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Про напрямки державної підтримки сільгосптоваровиробників 

у 2021 році (на виконання положень Закону України 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування 

Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки 

виробників сільськогосподарської продукції» 

від 5 листопада 2020 року № 985-IX) 

 

 

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на          

2021 рік» на фінансову підтримки сільгосптоваровиробників (КПКВК 

1201150) заплановано використати 4 500 000,0 тис. гривень.  

За основними напрямами державної фінансової підтримки 

сільгосптоваровиробників у 2021 році, Міністерством розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України пропонується здійснити 

перерозподіл коштів, у сумі 4 000 000,0 тис. гривень. 

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної 

підтримки виробників сільськогосподарської продукції» від 5 листопада          

2020 року № 985-IX) запроваджено: 

- відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам втрат від 

пошкодження посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, шляхом виплати бюджетної 

дотації на одиницю пошкоджених угідь;  

- державна підтримка виробників органічної сільськогосподарської 

продукції;  

- надання державної підтримки у вигляді бюджетної дотації, в тому 

числі на компенсацію вартості електроенергії, що витрачається для подачі 

води для поливу сільськогосподарським товаровиробникам, які 



використовують меліоровані землі шляхом виплати бюджетної дотації на 

одиницю оброблюваних угідь. 

На виконання підпункту 4.3. пункту 4 рекомендацій комітетських 

слухань на тему: «Концепція державної підтримки сільгосптоваровиробників 

в рамках реалізації аграрних реформ» схвалених рішенням Комітету 

Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики від              19 

лютого 2020 року, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України запропоновано запровадити надання державної 

підтримки розвитку картоплярства. 

Враховуючи зазначене, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України пропонується здійснити державну підтримку 

сільгосптоваровиробників у сумі 500 000,0 тис. грн. за новими напрямами: 

- державної підтримки страхування сільськогосподарської продукції;  

- підтримки органічного виробництва; 

- державної підтримки розвитку картоплярства; 

- державної підтримки зрошення. 

За результатами обговорення, Комітет вирішив: 

1. Підтримати запропонований Міністерством розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України розподіл коштів за основними 

напрямами державної фінансової підтримки сільгосптоваровиробників у 2021 

році, а саме: 

(млн. грн.) 

Напрям 2021 рік 

Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки 

та обладнання вітчизняного виробництва 

1 000,0 

Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі 

шляхом здешевлення кредитів 

1 200,0 

Фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградарства 

та хмелярства 

450,0 

Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств  200,0 

з них:  

Субсидія на одиницю оброблюваних угідь 60,0 

Дотація за утримання корів 100,0 

Часткова компенсація витрат за надані дорадчі послуги 15,0 

Доплата на користь застрахованих осіб-членів/голови СФГ 

ЄСВ 

25,0 

Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки 

сільськогосподарської продукції 

1 150,0 

з них:  

Відшкодування вартості закуплених племінних тварин, бджіл, 

сперми та ембріонів (до 50% вартості) 

350,0 

Спеціальна бюджетна дотація за наявні бджолосім’ї  240,0 

Відшкодування вартості тваринницьких об’єктів (до 50% 

вартості) 

350,0 



Компенсація вартості об’єктів, профінансованих за рахунок 

банківських кредитів 

60,0 

Спеціальна бюджетна дотація за утримання кізочок, козематок, 

ярок, вівчематок  

50,0 

Спеціальна бюджетна дотація за приріст поголів’я корів 

власного відтворення 

100,0 

Разом 4 000,0 

2. Підтримати запропонований Міністерством розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України розподіл коштів за новими 

напрямами державної фінансової підтримки сільгосптоваровиробників з 

урахуванням рекомендацій підкомітету з питань економічної і фінансової 

політики в агропромисловому комплексі Комітету Верховної Ради України з 

питань аграрної та земельної політики: 

(млн. грн.) 

Напрям 2021 рік 

Державна підтримка страхування сільськогосподарської продукції  50,0 

Підтримка органічного виробництва 50,0 

Державна підтримка розвитку картоплярства 60,0 

Державна підтримка зрошення 50,0 

Державна підтримка сільгосптоваровиробників, що займаються 

виробництвом гречки 

50,0 

Разом 260,0 

 

Залишок коштів у сумі 240,0 млн. грн. спрямувати на підтримку 

фермерських господарств Одеської області, які постраждали від посухи у 2020 

році. 

3. Рекомендувати Міністерству розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України під час доопрацювання Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної 

підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської 

продукції передбачити, що у разі коли суб’єкт господарювання, який є 

юридичною особою, у поточному році у строки, визначені Порядком, подав 

належним чином оформлені заявку та документи для отримання часткового 

відшкодування, коли комісія Міністерства визначила кількість племінних 

тварин, сперми та ембріонів, вартість яких буде частково відшкодована, і 

розмір часткового відшкодування за кожним суб’єктом господарювання та 

прийняла рішення про включення їх до реєстру суб’єктів господарювання, 

яким нараховано таке відшкодування, а відшкодування не було здійсненено 

через незалежні від отримувача причини, то відшкодування здійснюється за 

рахунок коштів, передбачених у наступному бюджетному періоді відповідно 

до розмірів, визначених Порядком, що діяв у попередньому році в межах 

обсягу відкритих бюджетних асигнувань. 

4. Надіслати рішення до Кабінету Міністрів України. 

 



 

 

Заступник Голови Комітету                                              С. ЧЕРНЯВСЬКИЙ 


