
ПОРЯДОК 

використання коштів передбачених в обласному бюджеті на виконання  

„Програми розвитку і  підтримки тваринництва та переробки 

сільськогосподарської продукції в області на 2021 – 2025 роки”  для 

здійснення доплат суб’єктам господарювання, особистим селянським 

господарствам, фізичним особам за наявне поголів’я вівцематок та ярок 

старше одного року 

 

1. Цей порядок визначає механізм використання коштів, передбачених 

в обласному бюджеті за Програмою розвитку і  підтримки тваринництва та 

переробки сільськогосподарської продукції в області на 2021 – 2025 роки, які 

спрямовуються для здійснення доплат суб’єктам господарювання, особистим 

селянським господарствам, фізичним особам за наявне поголів’я вівцематок 

та ярок старше одного року. 

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним 

виконавцем „Програми розвитку і підтримки тваринництва та переробки 

сільськогосподарської продукції в області на 2021 – 2025 роки” є 

департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації.  

3. Доплата за наявне поголів’я вівцематок та ярок старше одного року 

надається на безповоротній основі суб’єктам господарювання (юридичним 

особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та 

фізичним особам – підприємцям, зокрема сімейним фермерським 

господарствам), особистим селянським господарствам та фізичним особам,  

які є власниками овець, за наявні станом на 1 липня поточного року 

ідентифіковані та зареєстровані в установленому порядку вівцематки та ярки 

старше одного року. 

4. Доплата здійснюється: 

суб’єктам господарювання (юридичним особам незалежно від 

організаційно-правової форми та форми власності та фізичним особам – 

підприємцям, зокрема сімейним фермерським господарствам) за наявне 

поголів’я вівцематок та ярок старше одного року у розмірі до 300 грн. за 

одну голову; 



особистим селянським господарствам та фізичним особам, що 

утримують від десяти вівцематок та ярок старше одного року за наявне 

поголів’я вівцематок та ярок старше одного року у розмірі до 300 грн. за 

одну голову. 

5. Для отримання доплати за наявне поголів’я вівцематок та ярок 

старше одного року суб’єкти господарювання, особисті селянські 

господарства та фізичні особи,  які є власниками овець подають до 

відповідної сільської, селищної, міської ради або територіальної громади або 

її виконавчого органу (далі - органи місцевого самоврядування) до 1 вересня 

поточного року такі документи: 

Суб’єкти господарювання 

заявку для отримання доплат за наявне поголів’я вівцематок та ярок 

старше одного року (додаток 1); 

копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців або договір про створення сімейного 

господарства (для сімейних фермерських господарств); 

виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру 

тварин; 

копію довідки про відкриття поточного рахунка, виданої банком.  

Особисті селянські господарства та фізичні особи 

заявку для отримання доплат за наявне поголів’я вівцематок та ярок 

старше одного року (додаток 1); 

копію паспорта громадянина України; 

копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі 

фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої 

релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному 

органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті); 

виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру 

тварин; 

копію довідки або договору про відкриття рахунка в банку.  

6. Органи місцевого самоврядування складають відомості суб’єктів 

господарювання, особистих селянських господарств та фізичних осіб,  які є 

власниками овець та мають право на отримання доплат за наявне поголів’я 

вівцематок та ярок старше одного року (додатки 2, 3) та до 15 вересня 

подають обласній комісії із надання фінансової підтримки за  Програмою 

розвитку і  підтримки тваринництва та переробки сільськогосподарської 

продукції в області на 2021 – 2025 роки, що створюється розпорядженням 

голови облдержадміністрації (департамент агропромислового розвитку 

облдержадміністрації). 

7. Вчасно поданими вважаються відомості які надійшли від органів 

місцевого самоврядування до департаменту  агропромислового розвитку 

облдержадміністрації до 15 вересня та зареєстровані у системі 



документообігу. 

8. Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації 

узагальнює подані відомості щодо чисельності поголів’я вівцематок і ярок 

старше одного року, організовує проведення засідання обласної комісії із 

надання фінансової підтримки за Програмою розвитку і  підтримки 

тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції в області на 

2021 – 2025 роки, яка визначає розмір доплати на голову вівцематок та ярок 

старше одного року  пропорційно, відповідно до наявних кошторисних 

призначень. 

          9. Засідання комісії оформляється протоколом. 

10. На підставі протоколу, департамент агропромислового розвитку 

облдержадміністрації нараховує суми доплат за кожним отримувачем,  видає 

наказ про перерахування коштів обласного бюджету отримувачам та 

спрямовує кошти на рахунки відкриті у банках  суб’єктів господарювання, 

особистих селянських господарств та фізичних осіб,  які є власниками овець.  

11. Звітність про використання бюджетних коштів за Програмою 

розвитку і  підтримки тваринництва та переробки сільськогосподарської 

продукції в області на 2021 – 2025 роки надається в установленому порядку. 

 

 

 



Додаток 1 до Порядку використання коштів 

передбачених в обласному бюджеті на 

виконання  „Програми розвитку і  підтримки 

тваринництва та переробки 

сільськогосподарської продукції в області на 

2021 – 2025 роки”  для здійснення доплат 

суб’єктам господарювання, особистим 

селянським господарствам, фізичним особам за 

наявне поголів’я вівцематок та ярок старше 

одного року  

  
 

 

_______________________________ 

_______________________________  

_______________________________ 
           (органу місцевого самоврядування) 

 

ЗАЯВКА 
для отримання доплат за наявне поголів’я вівцематок                                          

та ярок старше одного року 

 

Прошу прийняти документи для отримання доплат за наявне поголів’я 

вівцематок та ярок старше одного року за Програмою розвитку і  підтримки 

тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції в області на 

2021 – 2025 роки. 

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених в обласному 

бюджеті на виконання  „Програми розвитку і  підтримки тваринництва та 

переробки сільськогосподарської продукції в області на 2021 – 2025 роки”  

для здійснення доплат суб’єктам господарювання, особистим селянським 

господарствам, фізичним особам за наявне поголів’я вівцематок та ярок 

старше одного року ознайомлений. 

 

 
 

 __________________________ 
(підпис) 

_______________________ 
(ініціали та прізвище) 

   

 

 

 

  

" ___" ____________ 20____ року 
 



 Додаток 2 до Порядку використання коштів передбачених в обласному бюджеті на 

виконання  „Програми розвитку і  підтримки тваринництва та переробки 

сільськогосподарської продукції в області на 2021 – 2025 роки”  для здійснення доплат 

суб’єктам господарювання, особистим селянським господарствам, фізичним особам за 

наявне поголів’я вівцематок та ярок старше одного року  

 

 
ВІДОМІСТЬ  

суб’єктів господарювання (юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та 

фізичних осіб – підприємців, зокрема сімейних фермерських господарств),  які є власниками овець та мають право на 

отримання доплат за наявне поголів’я вівцематок та ярок старше одного року 

станом на __________________20____ року 

__________________________________________________ 
(орган місцевого самоврядування) 

 

№ з/п Найменування 

суб’єкта 

господарювання 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, ФОП,  

СФГ 

Код відокремленого 

підрозділу банку 

згідно з ЄДРПОУ 

Найменування 

відокремленого 

підрозділу банку 

Номер поточного рахунку  Кількість наявних 

вівцематок та ярок 

старше одного року, 

на які нараховується 

доплата, голів   

 

Сума 

нарахованої 

доплати, грн. 

        

 Всього:       

 

 

 

 

Голова сільської, селищної, міської ради або  

територіальної громади або її виконавчого органу        ________________________                        __________________ 
            (підпис)                                                           (ініціали та прізвище) 

«_________»_____________20___ року 

М.П. 



 

 Додаток 3 до Порядку використання коштів передбачених в обласному бюджеті на 

виконання  „Програми розвитку і  підтримки тваринництва та переробки 

сільськогосподарської продукції в області на 2021 – 2025 роки”  для здійснення доплат 

суб’єктам господарювання, особистим селянським господарствам, фізичним особам за 

наявне поголів’я вівцематок та ярок старше одного року  

 

ВІДОМІСТЬ  

особистих селянських господарства та фізичних осіб, що утримують від десяти вівцематок  

та ярок старше одного року та мають право на отримання доплат за наявне поголів’я вівцематок та ярок старше одного року  

станом на __________________20____ року 

__________________________________________________ 
(орган місцевого самоврядування) 

№ з/п Прізвище, ім’я, по 

батькові  

Реєстраційний 

номер облікової 

картки платника 

податків/ серія та 

номер паспорта 

(для фізичних осіб,  

які через свої 

релігійні 

переконання 

відмовляються від 

прийняття 

реєстраційного 

номера облікової 

картки платника 

податків 

відповідно до 

закону)  

Код відокремленого 

підрозділу банку 

згідно з ЄДРПОУ 

Найменування 

відокремленого 

підрозділу банку 

Номер поточного рахунку  Кількість наявних 

вівцематок та ярок 

старше одного року, 

на які нараховується 

доплата, голів   

 

Сума 

нарахованої 

доплати, грн. 

        

 Всього:       

 
Голова сільської, селищної, міської ради або  

територіальної громади або її виконавчого органу                 ________________________                        __________________ 
            (підпис)                                                           (ініціали та прізвище) 

«_________»____________20____ року 

М.П. 
 


