
 

   ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                        рішенням  ІІ сесії Хустської міської ради   

                                                                                        VІІІ скликання від 23.12.2021 року № 723 

 

 

Програма фінансової підтримки фермерських господарств та фізичних осіб 

підприємців які займаються садівництвом, ягідництвом  на території 

Хустської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 

 

І . Загальна частина 

Програма розроблена на підставі Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України "Про фермерське господарство" 

Стратегія розвитку Закарпатської області на період 2021-2027 років, постанови 

№106 від 07.02.2018 року «Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки 

розвитку фермерських господарств» та інших нормативно-правових актів. 

        У Програмі визначено цілі розвитку фермерських господарств не залежно 

від організаційно правових форм, визначено основні завдання, вирішення яких 

сприятимуть стабільній роботі при здійсненні своєї діяльності. 
 

ІІ. Мета Програми  і шляхи її досягнення 

Метою виконання програми є створення умов розвитку фермерства в 

галуззі садівництва та ягідництва, а також створення нових робочих місць для 

зайнятості молоді віком до 35 років.   

Для виконання програми необхідно забезпечити фінансовою підтримкою 

фермерські господарства не залежно від організаційно правових форм, які 

займаються садівництвом, ягідництвом на території Хустської міської 

територіальної громади та в розпорядженні яких є землі загальною площею не 

більше 2 га. Дані умови щодо використання коштів та тим хто має право 

скористатись даною програмою більш детально описано в Порядку.  

Паспорт Програми фінансової підтримки фінансової підтримки 

фермерських господарств для розвитку садівництва в Хустської міській 

територіальній громаді на 2022-2024 роки викладений у додатку 1. 

 
 

ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів 

розв’язання проблеми, строки виконання Програми 

          Реалізація Програми здійснюється у взаємодії виконавчого комітету 

Хустської міської ради та фермерських господарств різних організаційно 

правових форм.  

         Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів бюджету 

Хустської міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

  Термін реалізації Програми  - 2022-2024 роки. 

       Показники Програми за необхідності  можуть коригуватися у випадках 

зміни в законодавстві, економічних та соціальних умов, тощо.   



 

     

         ІV. Перелік завдань і заходів Програми та очікувані результати 

                                              виконання програми 

 

Основне завдання Програми є надання  коштів з бюджету Хустської 

міської територіальної громади для розвитку садівництва, ягідництва та  

підтримки фермерських господарств задля забезпечення їх належного 

функціонування. 

Реалізація заходів Програми дозволить підвищити якість роботи фермерів 

на земельних ділянках і зробить садівництво та ягідництво більш доступними   

населенню Хустської міської територіальної громади,  створить умови для 

стабільної роботи  молоді, що в  свою чергу призведе до зменшення міграції 

закордон. 

Перелік заходів і завдань Програми та очікувані результати від виконання 

програми викладені у додатку 2. 

 

V. Участь в програмі фінансової підтримки садівництва, ягідництва. 

 

Участь в даній програмі можуть взяти фермерські господарства які 

займаються садівництвом, ягідництвом незалежно від організаційно правової 

форми господарювання та керівниками яких є особи віком до 35 років, а також 

фізичні особи підприємці з вище зазначеним напрямом діяльності віком до 35 

років.  

Дані умови щодо використання коштів та тим хто має право скористатись 

даною програмою більш детально описано в порядку.  

 

VІ. Обсяги та джерела фінансування програми 

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства 

України за рахунок коштів бюджету Хустської міської територіальної громади 

та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

 

VІІ. Контроль за виконанням Програми 

            Контроль за виконанням Програми здійснює Виконавчий комітет 

Хустської міської ради та постійна депутатська комісія з питань соціально-

економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, розвитку 

підприємництва, автотранспорту, зв’язку, промисловості та торгівлі 

 

 

 

 

       Секретар ради                                                                Василь  ГУБАЛЬ 

 

 

 

 



 

                 Додаток  1  

                                                                                     до рішення  ІІ сесії Хустської міської ради   

                                                                                     VІІІ скликання від 23.12.2021 року № 723 

 

                                                      Паспорт 

Програми фінансової підтримки фермерських господарств та фізичних 

осіб підприємців Хустської міської територіальної                                                                                         

громади за пріоритетним напрямком на період 2022- 2024 роки 
 

1. Ініціатор розроблення програми 
Виконавчий комітет Хустської міської 

ради 

2. Підстава для розроблення 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування», Закон України "Про 

фермерське господарство" 

3. Розробник програми 
Виконавчий комітет Хустської міської 

ради 

4. Співрозробники програми - 

5. 
Відповідальний виконавець  

програми 

Виконавчий комітет Хустської міської 

ради 

5.1 Головний розпорядник коштів 
Виконавчий комітет Хустської міської 

ради 

6. Учасники програми 

Виконавчий комітет Хустської міської 

ради, фермерські господарства, які 

здійснюють свою діяльність на 

території Хустської міської 

територіальної громади 

7. Термін реалізації програми 2022-2024 роки 

8. 
Перелік міських бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми  

Бюджет Хустської міської 

територіальної громади 

9. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

всього, тис. грн. у тому числі: 

 

- 

9.1. коштів міського бюджету - 

9.2 коштів інших джерел - 

 

 

Секретар ради                                                                Василь  ГУБАЛЬ 

 
         



                                                                                                                  Додаток  2                                                                                              

                                                                                                                                                                                    до рішення  ІІ сесії Хустської міської ради   

                                                                                                                                                                                    VІІІ скликання від 23.12.2021 року № 723 

 

 

 

 

Перелік заходів і завдань та очікувані результати виконання 

Програми фінансової підтримки фермерських господарств 

для розвитку садівництва в Хустської міській територіальній громаді на 2022 рік 

 

з/п Завдання 
Перелік заходів 

програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовні обсяги 

фінансування, 

тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Фінансова 

підтримка 

фермерських 

господарств 

Фінансове 

забезпечення 

виплати 

часткового 

відшкодування 

вартості 

насаджень 

2022-2024 

Виконавчий 

комітет Хустської 

міської ради 

 

Бюджет 

Хустської 

міської 

територі- 

альної 

громади 

- 

Підтримка 

зайнятості 

сілького 

населення; 

стимулювання 

молоді до 

започаткування 

ведення 

агровиробництв; 

розвиток 

садівництва, 

ягідництва 

 

                    Секретар ради                                                                                                                      Василь ГУБАЛЬ 



ПОРЯДОК  

використання коштів Виконавчого комітету Хустської міської ради               

на виконання заходів Програми фінансової підтримки фермерських 

господарств та фізичних осіб підприємців Хустської міської територіальної                                                                                         

громади за пріоритетним напрямком на період 2022- 2024 роки 

  

1. Загальні положення 

 1.1.Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених 

в бюджеті Хустської міської територіальної громади на виконання  заходів 

Програми фінансової підтримки фермерських господарств Хустської міської 

територіальної громади за пріоритетним напрямком на період 2022-2024 року   

( Надалі – Порядок). 

1.2. Головним розпорядником коштів  та відповідальним виконавцем 

Програми є Виконавчий комітет Хустської міської ради (надалі – 

Уповноважений орган) 

1.3. Даний порядок  базується на основних положеннях та нормах, що 

визначені постановою №106 від 07.02.2018 року «Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання 

фінансової підтримки розвитку фермерських господарств» 

1.4. За рахунок коштів міського бюджету фінансується такий 

приорітетний напрямок як: 

• Розвиток садівництва та ягідництва. 

1.5. Фінансова підтримка не надається заявникам, які: 

• визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про 

банкрутство (для юридичних осіб); 

• перебувають у стадії припинення юридичної особи; 

• перебувають у стадії припинення підприємницької діяльності 

фізичної особи-підприємця; 

• подали завідомо недостовірні відомості та документи під час 

звернення за наданням підтримки; 

• мають заборгованість з податків і зборів; 

• отримали фінансову підтримку з порушенням умов її надання або 

умов щодо цільового використання бюджетних коштів, що доведено в 

установленому порядку. 

• мають у власності або на підставі іншого права користування 

земельні ділянки площею більше 2га. 

1.6. Відповідальність за достовірність поданих документів несуть 

заявники на участь у Програмі. 

 



 

Розвиток садівництва та ягідництва в громаді спрямований на: 

• закладку нових та реконструкцію старих садів сортами короткого 

циклу, що вступають у фазу плодоношення на 3-й, 4-й рік після садіння з метою 

ефективного використання земельних ресурсів в ТГ; 

• збільшення обсягів виробництва та покращення якості плодово-

ягідної продукції для споживання місцевим населенням та населенням інших 

регіонів України. 

• збільшення кількості зайнятого молодого населення громади віком 

до 35 років, з метою зменшення міграції закордон. 

 

Програма фінансової підтримки передбачає часткову компенсацію вартості 

плодово- ягідних культур в розмірах : 

 70%  але не більше ніж 70 грн. за один яблуневий  або грушевий 

саджанець, та в загальній кількості не більше 700 саджанців на одне 

господарство; 

 70%  але не більше ніж 60 грн. за один саджанець кісточкових культур, та 

в загальній кількості не більше 830 саджанців на одне господарство; 

 70%  але не більше ніж 15 грн. за один саджанець ягідних культур, та в 

загальній кількості не більше 3300 саджанців на одне господарство. 

Уповноважений орган проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу 

серед ОСГ, фермерських господарств (сімейних фермерських господарств), 

ФОПів, які займаються садівництвом та ягідництвом. 

Уповноважений орган розпочинає приймання заявок та документів, що 

додаються до них, у день оприлюднення оголошення. Заявки та документи 

подаються до комісії до 1 листопада, з дня опублікування оголошення. 

 Суб’єкти господарювання, що проводять діяльність на території 

Хустської МТГ і бажають прийняти участь у даній Програмі підтримки, 

подають до виконавчого комітету Хустської міської ради наступні документи: 

1.Заявку за встановленою формою; 

2.Копію статутного документа; 

3.Довідку про банківські реквізити; 

4.Свідоцтво про реєстрацію фермерського господарства(селянського 

фермерського господарства) або договір про створення сімейного фермерського 

господарства, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців; 

5.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); 

6.Довідку про відсутність(наявність) заборгованості з податків і зборів; 



 

7.Скорочену довідку про те, що претендент не є банкрутом і стосовно 

нього не порушено провадження у справі про банкрутство; 

8.Письмове зобов’язання повернути у місячний термін до місцевого 

бюджету кошти у разі встановлення контролюючими органами факту їх 

незаконного одержання; 

9. Засвідчені підписом керівника суб’єкта господарювання копії 

документів, що посвідчують право власності та/або користування земельною 

ділянкою; 

10.Копії накладних, платіжних доручень та договорів на придбання, 

посадкового матеріалу; 

11. Засвідчені підписом керівника суб’єкта господарювання копії таких 

сертифікатів на садивний матеріал (у разі садіння (ремонту) насаджень): для 

садивного матеріалу вітчизняного виробництва — сертифіката, що засвідчує 

сортові якості садивного матеріалу, та сертифіката, що засвідчує товарні якості 

садивного матеріалу; для ввезеного на митну територію України садивного 

матеріалу – фітосанітарного сертифіката та сертифіката країни-експортера; 

12.Акт виконаних робіт по посадці плодово-ягідних насаджень; 

13.Фотоматеріали з підтвердженням садіння насаджень;  

14.Висновок комісії міської ради. 

 

  

Секретар ради                                                      Василь  ГУБАЛЬ 


