
БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА КПКВК 1201150

«Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників»

напрям: державна підтримка розвитку тваринництва та    

переробки сільськогосподарської продукції

Механізм використання коштів визначений Порядком, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України  

від 07 лютого 2018 року № 107 (із змінами)

існуючий Порядок потребує внесення змін:

- перегляд наявних напрямів та механізмів підтримки;

- передбачення виплати коштів, нарахованих у 2019 році,

але сплачених не у повному обсязі;

- запровадження нового напряму державної підтримки



НОВІ НАПРЯМИ ПІДТРИМКИ ГАЛУЗІ БДЖІЛЬНИЦТВА

часткове відшкодування вартості, зокрема 

племінних бджіл:

- до 50 % вартості, але не більше ніж:

бджолині пакети – 500 грн,

бджолині матки – 100 грн.

спеціальна бюджетна дотація за наявні 

бджолосім’ї:

- за умови реєстрації пасіки;

- за наявності від 10 до 300 бджолосімей 

(200 грн на бджолосім’ю).



Кроки до Урядової програми підтримки

за наявні бджолосім’ї

Крок 1. Підготувати для отримання дотації

за бджолосім’ю документи.

Крок 2. Подати документи до 01 жовтня поточного

року за місцезнаходженням пасіки до відповідної

сільської, селищної, міської ради або ради

об’єднаної територіальної громади.

Крок 3. Отримати бюджетні кошти на рахунки

відкриті у банку.



Подання документів для отримання дотації             

за бджолосім’ю
копію ветеринарно-санітарного паспорта пасіки;

копію рішення про державну реєстрацію потужності;

копію довідки про відкриття поточного рахунка, видану банком (суб’єкти

господарювання);

копію довідки або договір про відкриття рахунка в банку (фізичні особи);

паспорта громадянина України (фізичні особи);

довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів,

контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або

електронній формі (суб’єкти господарювання);

копію звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість

сільськогосподарських тварин (форма 24-сг) станом на 1 серпня поточного року

(суб’єкти господарювання, які є юридичними особами);

довідка, видана органом місцевого самоврядування, про реєстрацію пасіки із

зазначенням кількості наявних бджолосімей станом на 01 серпня поточного року

(фізичні особи та фізичні особи – підприємці, у тому числі сімейні фермерські

господарства).



Кроки до Урядової програми підтримки, 

зокрема за закуплені племінні бджоли

Крок 1. Закупити племінних бджіл у період з 1 жовтня

попереднього року до 30 вересня поточного року.

Крок 2. Підготувати документи для отримання

часткового відшкодування вартості племінних бджіл.

Крок 3. Подати протягом року до 10 жовтня до комісії

Мінекономіки заявку та документи.

Крок 4. Не пізніше 10 грудня отримати бюджетні кошти

на рахунки відкриті у банку.



Подання документів для отримання часткового 

відшкодування вартості племінних бджіл
заявку;

довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких

покладено на контролюючі органи;

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

копії відповідних платіжних документів;

копію звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість

сільськогосподарських тварин (форма 24-сг) на останню звітну дату на момент

подання документів;

копії племінних свідоцтв (сертифікатів) або сертифікатів племінних (генетичних)

ресурсів, засвідчені підписом керівника суб’єкта господарювання;

Додатково для тих, що були ввезені у режимі імпорту:

копії відповідного контракту;

копії рахунка-фактури (інвойсу), платіжних документів, сертифікатів;

копії митної декларації.


