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РЕКОМЕНДАЦІЇ  
для підприємств-членів ГС "Аграрний союз України" щодо отримання бюджетної дотації у 2019 році 

 
 

 Напрям надання дотацій Рекомендації 
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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 

 

 

• Подавати документи до обласної конкурсної комісії якомога раніше від початку року 
 

• Не зважати на пріоритети Постанови КМУ №300, які не свідчать про неможливість 
отримати дотацію 
 

• Готувати 2 комплекти документів з описом вмісту: один надати обласній комісії, інший 
залишити у себе для можливих звірок і висування претензій  
 

• Вимагати від обласної комісії реєстрації документів безпосередньо під час їх надання 
з проставленням відмітки про отримання документів на комплекті документів, який 
лишається у підприємства 
 

• Керуватися текстом Постанови №300, а не порадами сторонніх осіб, у тому числі 
посадовців обласних комісій 
 

• Намагатися увійти до складу обласної конкурсної комісії як представник професійної 
громадської організації, "тримати руку на пульсі" ведення реєстрації в журналі обліку 
отриманих заявок, дотримання комісією положень Постанови № 300 щодо отримання 
документів від сільгоспвиробника 
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2801350 «Державна підтримка розвитку 
хмелярства, закладення молодих садів, 
виноградників та ягідників і нагляд за ними» 
 
Нормативна база: Постанова КМУ від 15 липня 
2005 р. № 587 "Про затвердження Порядку 
використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для розвитку 
виноградарства, садівництва і хмелярства" 
 

 

• Купувати лише садивний матеріал, віднесений до Реєстру сортів рослин України 
 

• Намагатися увійти до складу районної комісії як представник професійної громадської 
організації для того, щоб контролювати дотримання положень нормативної бази з 
боку комісії (до речі, відсутність у складі комісії представників інституцій, зазначених в 
п.6 Постанови КМУ №587 є підставою для того, щоб поставити її діяльність під сумнів) 
 

• "Тримати руку на пульсі" ситуації в районній комісії, яку очолює керівник відділу АПК 
райдержадміністрації, контролювати вчасність подачі документів комісією до 
Мінагрополітики 
 

 

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
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
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
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/300-2015-%D0%BF?find=1&text=%E6%F3%F0%ED%E0
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/587-2005-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/587-2005-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/587-2005-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/587-2005-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/587-2005-%D0%BF
http://minagro.gov.ua/organic_ministry?tid_hierachy=1294
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2801540 «Державна підтримка галузі 
тваринництва» 
 
Нормативна база: Постанова КМУ від 7 лютого 
2018 р.№ 107 "Про затвердження Порядку 
використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для підтримки галузі 
тваринництва" 
 
 

 

• Зареєструвати тварин в ДП "Агентство з реєстрації і ідентифікації тварин" – це 
європейська вимога, вона буде лише посилюватися, потрібно слідкувати за станом 
записів про с/г тварин підприємства у реєстрі 
 

• Вимагати від Комісії з розподілу дотацій надання відмітки про отримання документів 
згідно опису з проставленням дати  
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2801580 "Фінансова підтримка 
сільгосптоваровиробників 
(часткова компенсація вартості техніки та 
обладнання)" 
 
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" 
 

 

• Вимагати від банка укладання договору на обслуговування з отримання коштів 
державної дотації, передбачити в такому договорі відповідальність банка за 
неналежне виконання функцій, передбачених Постановою КМУ №130. 
 

• Вимагати від банку проведення листування з Мінагрополітики з приводу зміни п.14 
Постанови № 130 щодо поширення норми про відшкодування коштів у разі помилки 
на наступні бюджетні періоди, не обмежуючись бюджетними періодами поточного 
року. 
 
 

 
 
 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/107-2018-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/107-2018-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/107-2018-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/107-2018-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/107-2018-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/107-2018-%D0%BF
https://www.agro-id.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/130-2017-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/130-2017-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/130-2017-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/130-2017-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/130-2017-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/130-2017-%D0%BF

