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Про проект Закону України 

«Про Державний бюджет України на 2022 рік» 

(реєстр. № 6000 від 15.09.2021) 

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної 

політики, розглянувши поданий Кабінетом Міністрів України проект Закону 

про Державний бюджет України на 2022 рік (реєстр. № 6000) відзначає, що 

законопроект направлений на підтримку вітчизняного підприємництва, 

зокрема на збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, 

впровадження у виробництві такої продукції сучасних та передових 

технологій. 

Міністерству аграрної політики та продовольства України проектом 

Державного бюджету на 2022 рік передбачено видатки за загальним та 

спеціальним фондом в обсязі 6 777 870,1 тис. гривень (з урахуванням 

загальнодержавних видатків і кредитування), що в порівнянні з 2021 роком 

менше на 126 857,7 тис. грн., з них: 

- за загальним фондом державного бюджету – 6 546 156,8 тис. грн. (в 

порівнянні з 2021 роком менше на 161 547,7 тис. грн.);  

- спеціальним фондом – 231 713,3 тис. грн. (в порівнянні з 2021 роком 

більше на 34 690,0 тис. грн.). 

Для надання державної підтримки сільськогосподарським 

товаровиробникам у проекті державного бюджету на 2022 рік передбачаються 

кошти у розмірі 4 580 000,0 тис. грн. (що на 30,0 млн. грн. більше проти 

видатків поточного року), з них: 

- за програмою фінансової підтримки сільгосптоваровиробників за 

рахунок загального фонду передбачено 4 400 000,0 тис. грн. (що на 100,0 млн. 

грн. менше видатків передбачених на 2021 рік),  

- за програмою кредитування фермерських господарств, проектом 

державного бюджету на 2022 рік пропонується збільшення видатків на 130 



000,0 тис. грн. та передбачається надання кредитів з державного бюджету в 

обсязі 180 000,0 тис. грн., у тому числі за рахунок загального фонду 100 000,0 

тис. грн. (у поточному році видатки за загальним фондом не здійснювалися), 

спеціального фонду – 80 000,0 тис. грн. (що на 30,0 млн. грн. більше видатків 

передбачених на 2021 рік). 

Разом з тим, проект Державного бюджету на 2022 рік не в повній мірі 

враховує питання забезпечення реалізація заходів щодо стимулювання 

виробництва сільськогосподарської продукції та надання передбаченої 

законодавством підтримки підприємствам агропромислового комплексу. 

Залишаються незабезпеченими бюджетним фінансуванням в сумі  

7 106 000,0 тис. грн. наступні пріоритетні програми розвитку 

агропромислового комплексу, а саме: 

1. Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників (КПКВК 

2801580) додаткова потреба у сумі 6 706 000,0 тис. грн., яка включає у себе: 

1 425 000,0 тис. грн. – на державну підтримку розвитку 

тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції 

(забезпечення стабілізації чисельності поголів'я сільськогосподарських 

тварин, зокрема великої рогатої худоби у сільськогосподарських 

підприємствах та збільшення їх продуктивності, підвищення генетичного 

потенціалу, збільшення обсягів виробництва продукції тваринництва, а також 

підвищення інвестиційної привабливості галузі тваринництва); 

1 500 000,0 тис. грн. – на фінансову підтримку заходів в 

агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів (дозволить 

отримати близько 1 000 суб’єктам у аграрній галузі державну підтримку 

шляхом здешевлення кредитів); 

2 300 000,0 тис. грн. – на фінансову підтримку розвитку садівництва, 

виноградарства та хмелярства (на виконання державної програми 

Президент України «Повертайся та залишайся», планується запровадити нову 

державну програму з розвитку садівництва на площі 100 тис. га. Нарощування 

площ садів, ягідників, виноградників, хмільників та поліпшення галузевої 

інфраструктури забезпечить створення додаткових робочих місць в сільській 

місцевості, що в свою чергу дасть можливість повернутися біля 1,0 млн. 

трудових мігрантів в Україну); 

1 931 000,0 тис. грн. – на державну підтримку страхування 

сільськогосподарської продукції (з набиранням чинності 24 липня 2021 року 

Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

удосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської 

продукції з державною підтримкою» сільгосптоваровиробникам надано 

широкий спектр страхових продуктів який покриває більшість погодних 

ризиків та відповідає їхнім потребам, в тому числі, покриває ризики 

системного характеру, такі як посуха. Збільшення видатків за цим напрямом 

забезпечить страховим захистом сільгосптоваровиробників на площі 1,5 млн. 

га та забезпечить беззбиткове виробництво сільгоспкультур на застрахованих 

площах); 



400 000,0 тис. грн. – на державну підтримку сільськогосподарських 

товаровиробників, які використовують меліоровані землі (відновлення 

об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем та забезпечення 

ефективного проведення гідротехнічної меліорації в умовах змін клімату. 

Середня вартість відновлення внутрішньогосподарських зрошувальних мереж 

при використанні зрошення дощуванням становить 78 тис. грн на 1 га,  

використання краплиного зрошення становить 75 тис. грн на 1 га); 

200 000,0 тис. грн. – на державну підтримку виробників картоплі (на 

2022 року передбачено будівництво галузевих інфраструктурних об`єктів, 

зокрема, 12 картоплесховищ потужністю 47,2 тис. тонн сумарної вартості         

411,4 млн. грн., 3 переробних підприємства – 2 заводи із виготовлення 

крохмалю вартістю 250 млн. грн. та 1 завод із виготовлення інноваційних 

картоплепродуктів вартістю 96,8 млн. грн.); 

200 000,0 тис. грн. – на державну підтримку сільськогосподарських 

товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на 

одиницю оброблюваних угідь (сприятиме збільшенню посівних площ, що 

дасть змогу забезпечити стабільний обсяг валового виробництва гречки, жита, 

просо та овса, який дорівнюватиме внутрішньому споживанню та в 

перспективі дасть можливість створити їх експортний потенціал. Забезпечить 

сталу ціну на крупу гречану в роздрібній торгівлі та забезпечить її доступність 

для кінцевого споживача); 

50 000,0 тис. грн. – на державну підтримку органічного виробництв 

(відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення 

державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції» від 

05.11.2020 запроваджена державна підтримка виробників органічної 

сільськогосподарської продукції шляхом виділення бюджетних субсидій з 

розрахунку на одиницю оброблюваних угідь та/або одну голову великої 

рогатої худоби, відшкодування до 30 відсотків вартості витрат на проведення 

сертифікації органічного виробництва, відшкодування до 30 відсотків вартості 

витрат на придбання дозволених для використання засобів захисту рослин та 

добрив, насіння, садивного матеріалу та кормів). 

2. Надання кредитів фермерським господарствам (КПКВК 2801460) 

додаткова потреба у сумі 400 000,0 тис. грн. (для забезпечення державною 

допомогою близько 800 фермерських господарств). 

 

На центральні органи виконавчої влади, діяльність яких 

спрямовується через Мінагрополітики, передбачається здійснити видатки 

(за рахунок загального та спеціального фондів) у обсязі 1,7 млрд. грн., що 

менше ніж у 2021 році на 0,21 млрд. гривень. 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру 

– 1,3 млрд. грн. (менше ніж у 2021 році на 0,2 млрд. грн.). 

Зважаючи на обмеженість ресурсів Державного бюджету України, 

Держгеокадастру визначено обсяг критичної додаткової потреби у 



бюджетному фінансуванні на 2022 рік – 235 000,0 тис. грн., за трьома 

напрямами використання: 

1. Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та 

кадастру (КПКВК 2803010) – 150 000,0 тис. грн, для забезпечення реалізації 

державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної 

діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного 

кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в 

частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони 

земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів. 

2. Проведення земельної реформи (КПКВК 2803020) – 15 000,0 тис. 

грн, для здійснення заходів, спрямованих на проведення земельної реформи, 

зокрема на ведення та функціонування, в тому числі адміністрування 

Державного земельного кадастру. 

3. Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, 

демаркація та делімітація державного кордону (КПКВК 2803030) –  

70 000,0 тис. гривень. У зв'язку із введенням в дію з 01.01.2021 року Закону 

України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних» існує 

гостра необхідність у забезпеченні створення та функціонування 

національного геопорталу, геопорталів Державної геодезичної мережі та бази 

топографічних даних і наповнення їх актуальною і достовірною геодезичною 

і картографічною інформацією, базовими наборами геопросторових даних. У 

зв'язку з тим, що більшість картографічної інформації в Україні дуже 

застаріла, її створення (оновлення) та забезпечення відображення у 

відкритому для всіх користувачів доступі потребує значного обсягу робіт, а 

також забезпечення сучасною технічною компонентою. Виконання цих 

заходів у короткі строки зумовлено також тим, що актуальна і сучасна 

картографічна і геодезична інформація має стати основою більшості 

геоінформаційних систем, у тому числі Державного земельного кадастру, 

інших кадастрів, а також розроблення комплексних планів просторового 

розвитку територій.  

Державне агентство рибного господарства України – 449,3 млн. грн. 

(більше ніж у 2021 році на 24,7 млн. грн.). 

Існує потреба у передбачені у проекті Державного бюджету України 

коштів на 2022 рік за новою бюджетною програмою «Селекція в рибному 

господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та 

Азово-Чорноморському басейні» (КПКВК 2804070) з обсягом видатків  

152 515,9 тис. грн., які необхідні з наступних причин. 

Охорона та відтворення водних біоресурсів є одним з пріоритетних 

завдань для держави. Водні біоресурси внутрішніх водойм та територіальних 

вод є стратегічним державним харчовим резервом, збереження та відтворення 

якого має забезпечувати держава. Відсутність зариблення протягом 2 

суміжних років знижує очікуване промислове повернення на 35 %.  

Відповідно до науково-біологічного обґрунтування щорічно необхідно 

забезпечувати вселення водних біоресурсів до водойм загальнодержавного 

значення в кількості 60,0 млн. екземплярів. 



Враховуючи зазначене, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проект 

Закону про Державний бюджет України на 2022 рік (реєстр. № 6000) з 

урахуванням запропонованих змін. 

2. Внести такі зміни у додаток 3 та 4 проекту Закону про Державний 

бюджет України на 2022 рік (Додатки 1 та 2): 

- Збільшити видатки за загальним фондом за бюджетною програмою 

«Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» (КПКВК 2801580) на 6 

706 000,0 тис. грн. до загальної суми 11 106 000,0 тис. гривень. 

- Збільшити видатки за загальним фондом за бюджетною програмою 

«Надання кредитів фермерським господарствам» (КПКВК 2801460) на 

400 000,0 тис. грн. до загальної суми 500 000,0 тис. гривень. 

- Збільшити видатки Державній службі України з питань геодезії, 

картографії та кадастру (КПКВК 2803000) за загальним фондом на  

235 000,0 тис. грн. до загальної суми 1 521 443,1 тис. гривень. 

- Збільшити видатки Державній службі України з питань геодезії, 

картографії та кадастру за бюджетною програмою «Керівництво та 

управління у сфері геодезії, картографії та кадастру» (КПКВК 2803010) за 

загальним фондом на 150 000,0 тис. грн. до загальної суми 1 027 601,3 тис. 

гривень. 

- Збільшити видатки Державній службі України з питань геодезії, 

картографії та кадастру за бюджетною програмою «Проведення земельної 

реформи» (КПКВК 2803020) за загальним фондом на 15 000,0 тис. грн. до 

загальної суми 154 421,8 тис. гривень. 

- Збільшити видатки Державній службі України з питань геодезії, 

картографії та кадастру за бюджетною програмою «Загальнодержавні 

топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація 

державного кордону» (КПКВК 2803030) за загальним фондом на 70 000,0 

тис. грн. до загальної суми 101 577,3 тис. гривень. 

- Передбачені Державному агентству рибного господарства України 

у проекті Державного бюджету України на 2022 рік нової бюджетної програми 

«Селекція в рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у 

внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні» (КПКВК 

2804070) з обсягом видатків 152 515,9 тис. гривень. 

3. Виділення видатків та їх збільшення за вказаними вище напрямками 

пропонуємо здійснити за рахунок:  

• надходжень від приватизації державного майна; 

• доходів від державного майна і майнових прав (орендна плата, 

реалізація майна, дивіденди від акцій, якими володіє держава тощо); 

• податкових надходжень, за рахунок суттєвого підвищення 

ефективності управління державним майном та адмініструванням податків.  



4. Надіслати відповідні звернення до Комітету Верховної Ради України 

з питань бюджету, Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів 

України. 

 

 

Голова Комітету                                                                         М. СОЛЬСЬКИЙ 


