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ПРОПОЗИЦІЇ  
ГС "Аграрний союз України" щодо вдосконалення процедур надання дотацій сільгоспвиробникам у 2019 році 

 
 

Чинне законодавство Пропозиції ГС АСУ Коментар 

 
Програма 2801030 «Фінансова підтримка заходів в АПК шляхом здешевлення кредитів»* 

 
Нормативна база: Постанова КМУ від 29 квітня 2015 р. № 300 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів 
 

 
4. Компенсація надається на конкурсній основі 
суб’єктам господарювання агропромислового 
комплексу - юридичним особам незалежно від 
організаційно-правової форми та форми 
власності та фізичним особам - підприємцям 
(далі - позичальники) за укладеними кредитними 
договорами. 
 
Компенсація надається за нараховані і сплачені 
у поточному році відсотки за користування 
кредитами: 
 
у розмірі облікової ставки Національного банку, 
що діє на дату нарахування відсотків, але не 
вище розмірів, передбачених кредитними 
договорами, - позичальникам, які мають чистий 
дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) за останній рік до 20 млн. гривень, 
та позичальникам, які провадять діяльність з 
вирощування та розведення тварин (великої 
рогатої худоби для отримання м’яса і 
виробництва молока, овець і кіз, кролів, свиней, 
свійської птиці (крім курей та одержання яєць 
свійської птиці) та використали кредитні кошти 
для покриття витрат, пов’язаних із такою 
діяльністю; 
 

 
4. Компенсація надається на конкурсній основі 
суб’єктам господарювання агропромислового 
комплексу - юридичним особам незалежно від 
організаційно-правової форми та форми 
власності та фізичним особам - підприємцям 
(далі - позичальники) за укладеними кредитними 
договорами. 
 
Компенсація надається за нараховані і сплачені 
у поточному році відсотки за користування 
кредитами: 
 
виключити 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дана норма дублює інші програми підтримки 
сільгоспвиробника: позичальники з оборотом до 
20 млн.грн. можуть скористатися програмами 
підтримки малих виробників (фермерський 
мільярд), виробники галузей тваринництва – 
програмами підтримки тваринництва. В програмі 
компенсації відсотків за банківськими кредитами 
вони мають брати участь на загальних підставах. 
 
 
 
 
 
 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/300-2015-%D0%BF?find=1&text=%E6%F3%F0%ED%E0
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/300-2015-%D0%BF?find=1&text=%E6%F3%F0%ED%E0
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у розмірі 50 відсотків облікової ставки 
Національного банку, що діє на дату 
нарахування відсотків, але не вище розмірів, 
передбачених кредитними договорами, - іншим 
позичальникам. 
 
Компенсації підлягають відсоткові ставки за 
короткостроковими кредитами, залученими для 
покриття виробничих витрат та 
середньостроковими кредитами, залученими для 
придбання основних засобів 
сільськогосподарського виробництва, здійснення 
витрат, пов’язаних з будівництвом і 
реконструкцією виробничих об’єктів 
сільськогосподарського призначення. 

у розмірі 50 відсотків облікової ставки 
Національного банку, що діє на дату 
нарахування відсотків, але не вище розмірів, 
передбачених кредитними договорами.  
 
 
Компенсації підлягають відсоткові ставки за 
короткостроковими кредитами, залученими для 
покриття виробничих витрат та 
середньостроковими кредитами, залученими для 
придбання необоротних активів 
сільськогосподарського виробництва, здійснення 
витрат, пов’язаних з будівництвом і 
реконструкцією виробничих об’єктів, та 
технологічних циклів сільськогосподарського 
призначення. 

Пріоритет для малих виробників та виробників 
продукції тваринництва має бути виключений 
 
 
 
 
Орієнтація лише на розвиток матеріальної бази 
виробництва і нехтування розвитком технологій і 
закладає основу для глобальної 
неконкурентоздатності вітчизняного сільського 
господарства. Це не відповідає положенням 
Угоди про асоціацію. Таку ваду чинної 
нормативної бази потрібно терміново 
виправляти. 
 
 
 

 
8. Позичальники для отримання компенсації 
подають до конкурсних комісій заявку за 
встановленою Мінагрополітики формою і такі 
документи: 
 
копію кредитного договору, посвідчену банком-
кредитором або обслуговуючим банком, та копії 
додатково укладених договорів між 
позичальником та кредитором; 
 
довідку про банківські реквізити позичальника; 
 
виписку банку-кредитора або обслуговуючого 
банку про отримання позичальником кредиту; 
 
копію фінансової звітності за останній рік 
відповідно до Національного положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні 
вимоги до фінансової звітності” (додаток 1 
“Баланс” (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 
“Звіт про фінансові результати” (Звіт про 
сукупний дохід), а для позичальників, які є 
юридичними особами та зареєстровані у 

 
8. Позичальники для отримання компенсації 
подають до конкурсних комісій заявку за 
встановленою Мінагрополітики формою і такі 
документи: 
 
копію кредитного договору, посвідчену банком-
кредитором або обслуговуючим банком, та копії 
додатково укладених договорів між 
позичальником та кредитором; 
 
довідку про банківські реквізити позичальника; 
 
виписку банку-кредитора або обслуговуючого 
банку про отримання позичальником кредиту; 
 
копію фінансової звітності за останній рік 
відповідно до Національного положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні 
вимоги до фінансової звітності” (додаток 1 
“Баланс” (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 
“Звіт про фінансові результати” (Звіт про 
сукупний дохід), а для позичальників, які є 
юридичними особами та зареєстровані у 
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поточному році, - за останній звітний період, що 
передує поданню заявки; 
 
довідку про відсутність (наявність) 
заборгованості з податків і зборів, видану 
відповідними органами державної фіскальної 
служби; 
 
копії документів про оплату товарів, робіт, послуг 
для підтвердження використання кредитних 
коштів на цілі, визначені у пункті 4 цього 
Порядку. 
 
Подані документи реєструються секретарем 
конкурсної комісії в журналі обліку, форму якого 
затверджує Мінагрополітики. Секретарем 
конкурсної комісії є представник структурного 
підрозділу облдержадміністрації, що забезпечує 
виконання функцій з питань агропромислового 
розвитку. 

поточному році, - за останній звітний період, що 
передує поданню заявки; 
 
довідку про відсутність (наявність) 
заборгованості з податків і зборів, видану 
відповідними органами державної фіскальної 
служби; 
 
копії документів про оплату товарів, робіт, послуг 
для підтвердження використання кредитних 
коштів на цілі, визначені у пункті 4 цього 
Порядку. 
 
Подані документи реєструються секретарем 
конкурсної комісії в журналі обліку із 
зазначенням часу надходження заяви, форму 
якого затверджує Мінагрополітики. Секретарем 
конкурсної комісії є представник структурного 
підрозділу облдержадміністрації, що забезпечує 
виконання функцій з питань агропромислового 
розвитку. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Накопичення заявок протягом дня чи іншого 
періоду часу і їх наступна одномоментна 
реєстрація надає можливість реєстрації заявок 
не у порядку надходження, що може мати 
корупційний потенціал та вести до порушення 
інтересів отримувача дотації 

 
10. Конкурсні комісії розглядають подані 
позичальниками документи, необхідні для 
отримання права на компенсацію, у порядку 
черговості їх реєстрації. 
 
Під час прийняття рішення щодо надання 
компенсації перевага надається позичальникам: 
 
у першу чергу - які мають чистий дохід (виручку) 
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 
останній рік до 20 млн. гривень; 
 
у другу чергу - які провадять діяльність з 
вирощування та розведення тварин (великої 
рогатої худоби для отримання м’яса і 
виробництва молока, овець і кіз, кролів, свиней, 
свійської птиці (крім курей та одержання яєць 
свійської птиці) та використали кредитні кошти 

 
10. Конкурсні комісії розглядають подані 
позичальниками документи, необхідні для 
отримання права на компенсацію, у порядку 
черговості їх реєстрації. 
 
виключити 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Пріоритетність відповідних суб‘єктів 
господарювання передбачена іншими 
програмами надання дотацій ("фермерський 
мільярд", підтримка тваринництва)  
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для покриття витрат, пов’язаних із такою 
діяльністю. 
 
Конкурсні комісії визначають суму компенсації 
для кожного позичальника в межах 
встановленого річного обсягу, видають 
позичальнику довідку про прийняте рішення 
конкурсної комісії щодо надання компенсації та 
включають його до реєстру позичальників, які 
мають право на отримання компенсації за 
кредитами. Форми довідки та реєстру 
затверджує Мінагрополітики. 
 
У разі відмови в наданні компенсації 
позичальнику надсилається у триденний строк 
після прийняття рішення конкурсною комісією 
обґрунтована письмова відповідь із зазначенням 
причин відмови. 
 

 
 
Конкурсні комісії визначають суму компенсації 
для кожного позичальника в межах 
встановленого річного обсягу, видають 
позичальнику довідку про прийняте рішення 
конкурсної комісії щодо надання компенсації та 
включають його до реєстру позичальників, які 
мають право на отримання компенсації за 
кредитами. Форми довідки та реєстру 
затверджує Мінагрополітики. 
 
У разі відмови в наданні компенсації 
позичальнику надсилається у триденний строк 
після прийняття рішення конкурсною комісією 
обґрунтована письмова відповідь із зазначенням 
причин відмови. 
 

 
* Оскільки процедура надання бюджетної дотації за напрямом компенсації відсоткової ставки за банківськими кредитами має суттєвий корупційний 
потенціал, доцільним є кардинальна зміна концепції здійснення відповідних виплат: ліквідація обласних конкурсних комісій і надання дотацій через 
уповноважені банки (які підписали меморандум з Мінагрополітики) через механізм подібний до того, який використовується для надання компенсації 
вартості придбаної техніки. 
 

 
Програма 2801580 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» (техніка) 
 
Нормативна база: Постанова КМУ від 1 березня 2017 р. № 130  " Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва" 
 

 
11. Для отримання часткової компенсації 
сільськогосподарські товаровиробники подають 
до уповноваженого банку, через який здійснено 
оплату техніки та обладнання, заявки та 
підтвердні документи щодо їх придбання, а саме: 
 
копію платіжного доручення; 
 
 
акт приймання-передачі техніки та обладнання; 

 
11. Для отримання часткової компенсації 
сільськогосподарські товаровиробники подають 
до уповноваженого банку, через який здійснено 
оплату техніки та обладнання, заявки та 
підтвердні документи щодо їх придбання, а саме: 
 
копію платіжного доручення; 
 
 
акт приймання-передачі техніки та обладнання; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/130-2017-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/130-2017-%D0%BF
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свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу 
та/або машини (якщо техніка підлягає 
обов’язковій державній або відомчій реєстрації); 
 
довідку про відсутність заборгованості з податків, 
зборів, платежів, що контролюються органами 
доходів і зборів. 
 
Заявки для отримання часткової компенсації 
вартості техніки та обладнання, придбаних до 1 
грудня поточного року, подаються до 5 грудня 
поточного року за наявності поданих у повному 
обсязі підтвердних документів. Заявки для 
отримання часткової компенсації вартості техніки 
та обладнання, придбаних з 1 грудня поточного 
року, подаються до 1 березня наступного року. 
 
Форма заявки для отримання часткової 
компенсації визначається Мінагрополітики. 
 
Уповноважений банк за згодою 
сільськогосподарського товаровиробника надає 
Мінагрополітики інформацію про 
сільськогосподарського товаровиробника, яка 
становить банківську таємницю або містить 
персональні дані, за формою, визначеною цим 
банком.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Відповідність заявника критерію, зазначеному у 
пункті 3 цього Порядку, декларується заявником 
у заявці для отримання часткової компенсації, 
форма якої затверджена Мінагрополітики. У разі 
надання недостовірної інформації 
сільськогосподарський товаровиробник повертає 

 
свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу 
та/або машини (якщо техніка підлягає 
обов’язковій державній або відомчій реєстрації); 
 
довідку про відсутність заборгованості з податків, 
зборів, платежів, що контролюються органами 
доходів і зборів. 
 
Заявки для отримання часткової компенсації 
вартості техніки та обладнання, придбаних до 1 
грудня поточного року, подаються до 5 грудня 
поточного року за наявності поданих у повному 
обсязі підтвердних документів. Заявки для 
отримання часткової компенсації вартості техніки 
та обладнання, придбаних з 1 грудня поточного 
року, подаються до 1 березня наступного року. 
 
Форма заявки для отримання часткової 
компенсації визначається Мінагрополітики. 
 
Уповноважений банк за згодою 
сільськогосподарського товаровиробника надає 
Мінагрополітики інформацію про 
сільськогосподарського товаровиробника, яка 
становить банківську таємницю або містить 
персональні дані, за формою, визначеною цим 
банком. У разі ненадання або неналежного 
надання банком інформації, визначеної в 
пункті 12 цього порядку, і наступного 
неотримання сільськогосподарським 
виробником належної йому суми часткової 
компенсації вартості сільгосптехніки банк 
здійснює виплату відповідних сум з власних 
коштів. 
 
Відповідність заявника критерію, зазначеному у 
пункті 3 цього Порядку, декларується заявником 
у заявці для отримання часткової компенсації, 
форма якої затверджена Мінагрополітики. У разі 
надання недостовірної інформації 
сільськогосподарський товаровиробник повертає 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
І в 2017, і у 2018 роках низка сільгоспвиробників 
не отримали належні їм кошти з вини банків. 
Такий стан речей вимагає введення фінансової 
відповідальності банків за неналежне виконання 
своїх функцій. 
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отримані бюджетні кошти і позбавляється 
протягом трьох років від дати виявлення такого 
порушення права на отримання часткової 
компенсації вартості техніки та обладнання. 
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14. Мінагрополітики у межах обсягу відкритих 
асигнувань у місячний строк на підставі реєстру 
перераховує бюджетні кошти уповноваженому 
банку, який протягом трьох банківських днів 
перераховує їх на поточні рахунки 
сільськогосподарських товаровиробників 
пропорційно визначеним у реєстрі сумам. 
 
У разі коли сільськогосподарський 
товаровиробник у строки, визначені в пункті 11 
цього Порядку, подав належним чином 
оформлені заявку і підтвердні документи для 
отримання часткової компенсації, 
уповноважений банк прийняв їх до виконання, а 
компенсація не виплачена через недостатність 
коштів, передбачених у поточному бюджетному 
періоді, або з інших незалежних від 
сільськогосподарського товаровиробника 
причин, компенсація виплачується за рахунок 
коштів, передбачених на наступний період у 
межах бюджетного року. 
 
Сільськогосподарським товаровиробникам, які 
придбали техніку та обладнання у 2017 році, але 
з незалежних від них причин не отримали 
компенсацію, компенсація може бути виплачена 
за рахунок коштів, передбачених у 2018 році. 
 
Уповноважений банк складає окрему інформацію 
про таких сільськогосподарських 
товаровиробників і подає Мінагрополітики. 
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період.  
 
виключити 
 
 
 
 
 
Уповноважений банк складає окрему інформацію 
про таких сільськогосподарських 
товаровиробників і подає Мінагрополітики. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практики отримання дотацій свідчить проте, що 
уповноважені банки не завжди сумлінно 
виконують покладені на них обов‘язки з 
формування реєстрів отримувачів дотації і 
подання інформації до Мінагрополітики. 
Особливо ці проблеми загострюються наприкінці 
року, коли виробник не може скористатися 
чинною нормою про оплату компенсації "в 
наступному періоді в межах бюджетного року". 
Потрібно надати можливість сільгоспвиробнику 
отримувати такі кошти в наступних бюджетних 
періодах не лише протягом року. 
 
 
Ця норма дублюватиме норму попереднього 
абзацу.  

 
 

 


