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ПАСПОРТ 

Програми підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів Чернігівської області на 2017-2021 роки 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Департамент агропромислового 

розвитку Чернігівської обласної 

державної адміністрації 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Закони України «Про кооперацію», 

«Про сільськогосподарську 

кооперацію», Стратегія сталого 

розвитку Чернігівської області на 

період до 2020 року, затверджена 

рішенням Чернігівської обласної ради 

від 28 травня 2015 року, План заходів з 

реалізації у 2015-2017 роках Стратегії 

сталого розвитку Чернігівської області 

на період до 2020 року, затверджений 

рішенням Чернігівської обласної ради 

від 18 грудня 2015 року № 8-2/VII 

3. Розробник Програми Департамент агропромислового 

розвитку Чернігівської обласної 

державної адміністрації 

4. Співрозробники Програми Структурні підрозділи 

агропромислового розвитку районних 

державних адміністрацій 

5. Відповідальні виконавці 

Програми 

Департамент агропромислового 

розвитку Чернігівської обласної 

державної адміністрації, структурні 

підрозділи агропромислового розвитку 

районних державних адміністрацій 
 

6. Учасники Програми Департамент агропромислового 

розвитку Чернігівської обласної 

державної адміністрації, структурні 

підрозділи агропромислового розвитку 

районних державних адміністрацій, 

сільськогосподарські обслуговуючі 

кооперативи Чернігівської області 

7. Термін реалізації Програми 2017-2021 роки 
 

7.1. Етапи виконання Програми І-ий етап: 2017-2019 роки; 

ІІ-ий етап: 2020-2021 роки 
 

8. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у 

виконанні Програми 

Обласний 
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9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього,  
 

у тому числі: 

 

 

3125,0 тис. грн. 
 

9.1. коштів обласного бюджету; 
 

коштів членів 

сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів 

2500,0 тис. грн. 
 

 

 

625,0 тис. грн. 
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1.Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма 

 

Важливим напрямом розбудови аграрного сектора економіки є розвиток 

сільськогосподарських кооперативів. Проте на сьогодні за обсягами та якістю 

надання послуг вони не задовольняють зростаючих потреб виробників 

сільськогосподарської продукції та її споживачів.  

В області налічується 1466 сільських населених пунктів, 525 сільських та 

28 селищних рад. Чисельність сільського населення станом на 1 січня 2016 року 

становила 369,7 тис. осіб (35,4% населення області). Кількість особистих 

селянських господарств складає 153,4 тисяч. Для ведення особистого 

селянського господарства у них є 93,3 тис. га сільськогосподарських угідь. 

Господарства населення мають у приватній власності понад 17,2 тис. одиниць 

сільськогосподарської техніки. Зареєстровано 680 фермерських господарств, 

які мають у користуванні 110,4 тис. га сільгоспугідь, з яких 103,8 тис. га – 

рілля. 

Значна частина сільськогосподарської продукції в області (94% картоплі, 

97% овочів та плодово-ягідної продукції, 80% яєць, 64% молока, 47% м’яса) 

виробляється саме в особистих селянських і фермерських господарствах та 

фізичними особами – сільськогосподарськими товаровиробниками, які не 

мають постійно діючих каналів реалізації такої продукції. Тому, вирощена 

сільськогосподарська продукція, як правило, реалізується на стихійних ринках, 

через посередників за заниженими цінами, а іноді і залишається на полях або 

псується. 

Підвищення цін на енергоресурси, сільськогосподарську техніку, добрива 

та корми, низький рівень закупівельних цін, відсутність стабільних та надійних 

каналів збуту сільськогосподарської продукції робить її виробництво 

збитковим. 

Традиційним засобом виживання дрібних ринкових суб’єктів є 

кооперація, яка завжди надавала можливість виходу із ситуації, що вважається 

критичною та кризовою. Кооператив дійсно є ефективним засобом 

самодопомоги для тих, хто опинився в скрутному становищі. 

Водночас формування мережі сільськогосподарських кооперативів 

стримується через слабку матеріальну базу, відсутність кваліфікованих кадрів – 

організаторів кооперативного руху, недостатню обізнаність селян у перевагах 

об’єднання зусиль на умовах кооперації для подальшого розвитку і відсутність 

будь-якої державної підтримки. 

Як наслідок, в області провадить діяльність незначна кількість 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Як правило вони створені 

за допомогою міжнародних проектів підтримки. 

В даний час склались найбільш сприятливі умови для створення і 

розвитку постачальницьких, заготівельно-збутових, молочних, м’ясних, 

зернових, переробних, сервісних та багатофункціональних кооперативів. 

Вирішення питання щодо збуту продукції, вирощеної фермерами, 

особистими селянськими господарствами та фізичними особами в області 

можливе за умови фінансової підтримки розвитку сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів як важливого чинника підвищення 

конкурентоспроможності дрібних сільськогосподарських товаровиробників, 
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поліпшення їх соціально-економічного стану та розширення сфери їх 

самозайнятості, створення ланцюжків доданої вартості сільгосппродукції. 

Крім цього, на користь розвитку кооперації в області впливає той факт, 

що особисті селянські і фермерські господарства та фізичні особи - 

сільськогосподарські товаровиробники не здатні самостійно адаптуватися до 

вимог СОТ і кон’юнктури аграрного ринку щодо виробництва високоякісної 

сільськогосподарської продукції. 

 

2.Мета Програми 

 

Мета Програми: 

- сприяння розвитку та функціонуванню сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів; 

- вирішення питання просування сільськогосподарської продукції 

особистими селянськими, фермерськими господарствами та фізичними 

особами - сільськогосподарськими товаровиробниками на організований 

аграрний ринок; 

- підвищення рівня добробуту і зайнятості сільського населення. 

 

3.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми 

 

Станом на 01.07.2016 в Чернігівській області зареєстровано 

27 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, з яких фактично 

здійснюють діяльність лише 12 або 44% від зареєстрованих. 

Є позитивні приклади діяльності таких структур, зокрема, 

сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи «Волинківська молочарська 

спілка» (с. Волинка, Сосницький район), «Калина» (с. Кукшин, Ніжинський 

район), «Імені Олександра Кодакова» (м. Батурин, Бахмацький район) та ін. 

Проте, наявна кількість кооперативів та їх матеріально-технічна база не 

задовольняють зростаючих потреб виробників і споживачів 

сільськогосподарської продукції. 

Для розвитку та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів, вирішення питання просування сільськогосподарської продукції 

особистими селянськими, фермерськими господарствами та фізичними особами 

- сільськогосподарськими товаровиробниками на організований аграрний ринок 

за стабільними цінами доцільним є надання фінансової підтримки з обласного 

бюджету кооперативам на часткове відшкодування вартості придбаної техніки 

та обладнання для виробництва, заготівлі та переробки сільськогосподарської 

продукції. 

За рахунок такої техніки та обладнання сільськогосподарські 

обслуговуючі кооперативи зможуть збільшити обсяги виробництва і реалізації 

якісної сільськогосподарської продукції та продукції її переробки за 

справедливими цінами. 

Виконання Програми буде здійснюватися за рахунок коштів обласного 

бюджету та членів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 

протягом 2017-2021 років. 
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Потреба коштів на 2017-2021 роки складає по 625,0 тис. гривень щороку, 

в тому числі з обласного бюджету (80%)–по 500,0 тис. гривень, членів 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (20%)– по 125 тис. гривень 

(напрями діяльності та заходи Програми, ресурсне забезпечення Програми 

викладені у додатках 1,2). 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок виділення 

коштів з обласного бюджету для відшкодування на безповоротній основі 80% 

вартості придбаної техніки та обладнання для виробництва, заготівлі та 

переробки сільськогосподарської продукції діючим та новоствореним 

сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам, але не більше 100 тис. 

гривень для одного суб’єкта господарювання, що зареєстровані на території 

Чернігівської області. 

Головним розпорядником коштів є Департамент агропромислового 

розвитку обласної державної адміністрації. 

Відповідно для виконання Програми у 2017-2021 роках з обласного 

бюджету необхідно виділити кошти в сумі 2500,0 тис. гривень. 

Виконавці Програми (Одержувачі коштів)–сільськогосподарські 

обслуговуючі кооперативи Чернігівської області, які придбали техніку та 

обладнання для виробництва, заготівлі та переробки сільськогосподарської 

продукції. 

Порядок та умови використання коштів по даній Програмі викладені у 

додатку 3 «Порядок надання і використання коштів обласного бюджету на 

фінансування заходів Програми підтримки розвитку сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів Чернігівської області на 2017-2021 роки». 

 
Схема здійснення фінансової підтримки з обласного бюджету 

 

Обласний бюджет 

 

Головний розпорядник 

Департамент агропромислового розвитку 

облдержадміністрації 

 

Одержувач  

Сільськогосподарський обслуговуючий 

кооператив 

 

Враховуючи, що термін реалізації Програми складає 5 років, строк 

виконання Програми поділений на 2 етапи: І-ий: 2017-2019 роки,  

ІІ-ий: 2020-2021 роки. 

 

4.Завдання і заходи Програми та результативні показники 

 

Завдання Програми: 

- надання організаційної підтримки при створенні сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів; 

- поліпшення матеріально-технічної бази сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів; 
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- стимулювання процесів самоорганізації сільськогосподарських 

товаровиробників усіх форм власності на кооперативних принципах. 

 

В результаті реалізації Програми очікується: 

-створення в області 20 нових та зміцнення матеріально-технічної бази 

діючих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; 

-створення 80 додаткових робочих місць; 

-формування вертикально-інтегрованих структур із виробництва, 

переробки та збуту продукції; 

- зростання обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва 

для забезпечення потреб населення області; 

-підвищення рівня конкурентоздатності особистих селянських 

господарств, фермерських господарств, фізичних осіб - сільськогосподарських 

товаровиробників, що стали членами сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів; 

-збільшення надходжень до державного та місцевих бюджетів. 

 

5.Напрями діяльності та заходи Програми 

 

Діяльність Програми спрямована на: 

-проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед членів 

особистих селянських, фермерських господарств та фізичних осіб – 

сільськогосподарських товаровиробників про конкурентні переваги 

провадження їх діяльності у складі сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів 

-надання фінансової підтримки з обласного бюджету 

сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам на часткове 

відшкодування вартості придбаної техніки та обладнання для виробництва, 

заготівлі та переробки сільськогосподарської продукції. 

Напрями діяльності та перелік заходів Програми викладені у додатку 1. 

 

6.Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координація та контроль виконання Програми здійснюватиметься 

Департаментом агропромислового розвитку обласної державної адміністрації 

та постійною комісією обласної ради з питань агропромислового комплексу, 

екології, природокористування та земельних відносин. Департамент 

агропромислового розвитку обласної державної адміністрації готує раз на рік 

узагальнену інформацію про стан виконання Програми та подає її до 20 числа 

місяця, наступного за звітним роком, постійній комісії обласної ради з питань 

агропромислового комплексу, екології, природокористування та земельних 

відносин. 

 

Директор Департаменту 

агропромислового розвитку 

обласної державної адміністрації             Ю.В. Павлішен 
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  Додаток 1  

до Програми підтримки розвитку 

сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів Чернігівської області  

на 2017-2021 роки 
 

Напрями діяльності та заходи Програми підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів Чернігівської області на 2017-2021 роки 
 

Назва 

напрямів 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Строки 

виконання 
Виконавці 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування,  

тис. грн, у тому числі:  Очікуваний результат 

І етап ІІ етап 

2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р. 

Підтримка 

розвитку 

сільськогос-

подарських 

обслуговуючих 

кооперативів 

Проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи 

серед членів особистих 

селянських, фермерських 

господарств та фізичних 

осіб – 

сільськогосподарських 

товаровиробників про 

конкурентні переваги 

провадження їх діяльності 

у складі 

сільськогосподарських 

обслуговуючих 

кооперативів  

2017-2021 

роки 

Департамент 

агропромислового 

розвитку 

облдержадміністрації, 

структурні підрозділи 

агропромислового 

розвитку 

райдержадміністрацій 

- - - - - - 

Підвищення рівня знань з 

основ кооперації та 

переваг функціонування 

сільськогосподарських 

обслуговуючих 

кооперативів в області 

Часткове відшкодування 

вартості придбаної техніки 

та обладнання для 

виробництва, заготівлі та 

переробки 

сільськогосподарської 

продукції 

2017-2021 

роки 

Департамент 

агропромислового 

розвитку 

облдержадміністрації, 

структурні підрозділи 

агропромислового 

розвитку 

райдержадміністрацій 

Обласний 

бюджет 
500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Створення 20 нових та 

зміцнення матеріально-

технічної бази діючих 

сільськогосподарських 

обслуговуючих 

кооперативів, створення 

80 додаткових робочих 

місць 

Кошти членів 

сільськогос-

подарських 

обслуговуючих 

кооперативів 

125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 

 

Директор Департаменту агропромислового 

розвитку обласної державної адміністрації                                      Ю.В. Павлішен 
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  Додаток 2 

до Програми підтримки розвитку 

сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів Чернігівської області  

на 2017-2021 роки 

 

 
 

Ресурсне забезпечення Програми підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 

Чернігівської області на 2017-2021 роки 

 
тис. гривень 

Обсяг коштів, які пропонується залучити 

на виконання програми 

Етапи виконання Програми 
Всього витрат 

на виконання 

Програми 
І етап ІІ етап 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 

Обсяг ресурсів усього, у тому числі: 625,0 625,0 625,0 625,0 625,0 3125,0 

Обласний бюджет (80%) 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0 

Кошти членів сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів (20%) 
125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 625,0 

 

 

 

Директор Департаменту агропромислового 

розвитку обласної державної адміністрації                                   Ю.В. Павлішен 
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Додаток 3 

до Програми підтримки розвитку 

сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів 

Чернігівської області  

на 2017-2021 роки 

 

ПОРЯДОК 

надання і використання коштів обласного бюджету на фінансування 

заходів Програми підтримки розвитку сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів Чернігівської області  

на 2017-2021 роки 
 

1.Загальні положення 

 

1.1.Порядок надання і використання коштів обласного бюджету на 

фінансування заходів Програми підтримки розвитку сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів Чернігівської області на 2017-2021 роки (далі – 

Порядок) розроблений  відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, 

до законів України «Про кооперацію», «Про сільськогосподарську 

кооперацію», Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 

2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 28 травня 2015 року, 

Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії сталого розвитку 

Чернігівської області на період до 2020 року, затвердженого рішенням обласної 

ради від 18 грудня 2015 року № 8-2/VII. 
 

1.2.Порядок визначає і регулює механізм надання і використання коштів 

обласного бюджету на фінансування заходів Програми підтримки розвитку 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Чернігівської області на 

2017-2021 роки (далі – Програма). 
 

1.3.Відповідальним виконавцем Програми та головним розпорядником 

коштів обласного бюджету є Департамент агропромислового розвитку 

Чернігівської обласної державної адміністрації, який здійснює управління 

коштами у межах установлених йому бюджетних повноважень.  

 

2.Надання і використання коштів обласного бюджету 

 

2.1.Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок виділення 

коштів з обласного бюджету для відшкодування на безповоротній основі 80% 

вартості придбаної техніки та обладнання для виробництва, заготівлі та 

переробки сільськогосподарської продукції діючим та новоствореним 

сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам, але не більше 100 тис. 

гривень для одного суб’єкта господарювання, що зареєстровані на території 

Чернігівської області (далі–часткове відшкодування вартості техніки та 

обладнання). 
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2.2.У разі відчуження зазначеної техніки та обладнання чи передачі її у 

користування іншим особам раніше ніж через п’ять років з дня отримання 

часткового відшкодування, отримані кошти повертаються до обласного 

бюджету. 
 

2.3.Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив має право на 

часткове відшкодування вартості техніки та обладнання один раз протягом 

строку дії цієї Програми. 
 

2.4.З метою організації і проведення прийому документів, здійснення 

розподілу та виплати часткового відшкодування вартості техніки та обладнання 

Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної 

адміністрації утворює комісію, склад якої затверджує директор Департаменту 

своїм наказом. Комісію очолює заступник директора Департаменту, до її складу 

включаються представники органів Держфінінспекції, ДФС, статистики, 

Департаменту фінансів.   

Комісія оприлюднює у місцевих засобах масової інформації вимоги до 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів для виплати часткового 

відшкодування вартості техніки та обладнання, перелік відповідних документів 

та строки їх подання. 

Комісія розпочинає приймання документів у день оприлюднення в 

місцевих засобах масової інформації вимог до сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів для виплати часткового відшкодування вартості 

техніки та обладнання, переліку відповідних документів та строків їх подання і 

закінчують за 5 робочих днів до початку проведення останнього засідання 

комісії. 

Засідання комісії проводяться у разі потреби. Останнє засідання комісії 

проводиться до 10 жовтня. 
 

2.5.Для отримання часткового відшкодування вартості техніки та 

обладнання сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи подають  

до 5 жовтня комісії: 

1) заяву на отримання компенсації довільної форми; 

2) копію Статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу; 

3) проект розвитку (бізнес-план) кооперативу; 

4) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців; 

5) довідку про банківські реквізити кооперативу; 

6) баланс і звіт про фінансові результати господарської діяльності 

кооперативу за останній звітний період за встановленою формою (крім 

новостворених кооперативів); 

7) довідку з місцевих органів фіскальної служби про відсутність 

заборгованості зі сплати податків та зборів до бюджету за останні 6 місяців 

(крім новостворених кооперативів); 

8) письмове зобов’язання кооперативу повернути у місячний строк до 

бюджету одержані бюджетні кошти у разі встановлення контролюючими 

органами факту їх незаконного одержання та/чи нецільового використання та у 
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випадку відчуження чи передачі у користування іншим особам придбаної 

техніки та обладнання протягом п’яти наступних років (додаток 3.1); 

9) копію угоди, укладеної кооперативом із постачальником техніки та 

обладнання для виробництва, заготівлі та переробки сільськогосподарської 

продукції; 

10) копію документа про оплату придбаної техніки та обладнання для 

виробництва, заготівлі та переробки сільськогосподарської продукції; 

11) копію видаткової накладної (акта приймання-передачі) придбаної 

техніки та обладнання для виробництва, заготівлі та переробки 

сільськогосподарської продукції; 

12) копію довідки, що підтверджує реєстрацію придбаної  техніки для 

виробництва, заготівлі та переробки сільськогосподарської продукції в 

уповноважених  органах  МВС. 
 

2.6.Документи для виплати часткового відшкодування вартості техніки та 

обладнання реєструються у Журналі обліку сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів, які подали документи на часткове відшкодування 

вартості техніки та обладнання (додаток 3.2) секретарем комісії в день їх 

надходження.  

Документи розглядаються і перевіряються комісією у порядку черговості 

їх реєстрації і зберігаються в Департаменті агропромислового розвитку 

Чернігівської облдержадміністрації протягом трьох років. 

Документи, подані не в повному обсязі, реєструються і повертаються 

сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу у триденний строк після 

їх подання із зазначенням причини повернення. 

Документи, що надійшли після закінчення строку їх подання, не 

розглядаються. 

Рішення комісії приймається на її засіданні у присутності не менш як 

двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У 

разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують всі члени 

комісії. Член комісії, який не згодний з її рішенням, підписує протокол з 

окремою думкою, яка є невід’ємною частиною протоколу. 

2.7.Комісія на підставі поданих документів до 10 жовтня приймає 

рішення про включення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів до 

реєстру сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які претендують 

на часткове відшкодування вартості техніки та обладнання.  

У разі відмови про включення до реєстру сільськогосподарському 

обслуговуючому кооперативу надсилається у триденний строк після прийняття 

рішення комісією обґрунтована письмова відповідь із зазначенням причин 

відмови. 

2.8.Комісія до 15 жовтня складає Реєстри сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів, які претендують на часткове відшкодування 

вартості техніки та обладнання (додаток 3.3), та проводить розподіл коштів між 

ними.  

2.9.Департамент агропромислового розвитку обласної державної 

адміністрації після завершення роботи комісії з питань організації і проведення 
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прийому документів, здійснення розподілу та виплати часткового 

відшкодування вартості техніки та обладнання: 

складає Реєстр про суми часткового відшкодування 

сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам за придбану техніки та 

обладнання (додаток 3.4) і подає її до Департаменту фінансів Чернігівської 

обласної державної адміністрації; 

затверджує на підставі Реєстру пропорційно сумам часткового 

відшкодування витрат в межах обсягу відкритих асигнувань розподіл 

бюджетних коштів між одержувачами за зазначеним критерієм; 

подає органам Казначейства такий Реєстр та платіжні доручення для 

перерахування коштів на поточні рахунки сільськогосподарським 

обслуговуючим кооперативам, відкриті в банках. 

 

3.Відповідальність, звітність і контроль 

 

3.1.Фінансова звітність про використання коштів обласного бюджету 

здійснюється в установленому порядку. 

3.2.Відповідальність за цільове та ефективне використання коштів 

обласного бюджету несуть виконавці Програми. 

3.3.Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної 

державної адміністрації щороку до 20 січня подає Департаменту фінансів 

Чернігівської обласної державної адміністрації Звіт про фактичне використання 

коштів за підсумками попереднього року (додаток 3.5). 

3.4.Складання та подання фінансової звітності про використання коштів, 

передбачених в обласному бюджеті для виконання Програми, здійснюється 

згідно з порядком складання річної фінансової звітності установами та 

організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів. 

3.5.Матеріали роботи комісії з питань організації і проведення прийому 

документів, здійснення розподілу та виплати часткового відшкодування 

вартості техніки та обладнання зберігаються протягом трьох років в 

Департаменті агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної 

адміністрації. 

3.6.Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів 

обласного бюджету здійснюється в установленому законодавством порядку. 

 

 

 

Директор Департаменту 

агропромислового розвитку 

обласної державної адміністрації            Ю.В. Павлішен 
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 Додаток 3.1 

до Порядку надання і 

використання коштів обласного 

бюджету на фінансування 

заходів Програми підтримки 

розвитку сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів 

Чернігівської області  

на 2017-2021 роки 

 

Письмове зобов’язання  

сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу–одержувача 

часткового відшкодування вартості техніки та обладнання 

 

____________________________________________________________ 
(повна назва , юридична адреса сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу ) 

____________________________________________________________ 

Згідно із Порядком надання і використання коштів обласного бюджету на 

фінансування заходів Програми підтримки розвитку сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів Чернігівської області на 2017-2021 роки 

 

 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ 

ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ 

повернути у місячний термін до обласного бюджету одержані кошти у 

разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання 

та/чи нецільового використання та у випадку відчуження чи передачі у 

користування іншим особам придбаної техніки та обладнання протягом п’яти  

наступних років після отримання часткового відшкодування.  

 

 

 

______________    ___________________       _______________________ 
 (дата)    (підпис, печатка)                           (ініціали та прізвище голови кооперативу) 
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 Додаток 3.2  

до Порядку надання і 

використання коштів обласного 

бюджету на фінансування заходів 

Програми підтримки розвитку 

сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів 

Чернігівської області  

на 2017-2021 роки 

 

Журнал 

обліку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які подали 

документи на часткове відшкодування вартості техніки та обладнання 

 
№ 

п/п 

Повна назва сільськогосподарського 

обслуговуючого кооперативу, П.І.Б. голови, 

контактний телефон, юридична адреса, код 

ЄДРПОУ, ІПН,  Р/р, МФО 

Дата 

подання 

документів, 

вхідний 

номер 

Підпис 

відповідальної 

особи, яка 

прийняла 

документи 

Примітки 

/зазначити 

документи, 

які надані 

неналежним 

чином або 

відсутні/ 
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 Додаток 3.3  

до Порядку надання і використання 

коштів обласного бюджету на 

фінансування заходів Програми 

підтримки розвитку 

сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів 

Чернігівської області  

на 2017-2021 роки 
  

 

РЕЄСТР №____ 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які претендують на 

часткове відшкодування вартості техніки та обладнання  

на _____________________20___року 
 

№ п/п 

Повна назва 

сільськогосподарського 

обслуговуючого 

кооперативу, П.І.Б. голови, 

контактний телефон, 

юридична адреса, код 

ЄДРПОУ, ІПН 

Р/р, 

найменування 

відділення 

банку МФО 

Дата 

придбання 

техніки та 

обладнання 

(найменування, 

кількість 

одиниць) 

Вартість 

техніки та 

обладнання 

(100%), грн 

Нараховано 

відшкодува

ння (80%), 

грн 

      

Разом х     

 

______________ сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 

   (кількість) 

 

Директор Департаменту 

агропромислового розвитку 

Чернігівської обласної державної 

адміністрації  

  

  

_________ 
(підпис)  

  

  

______________________ 
(ініціали та прізвище)  

"___" ____________ 20__ року  

М. П.  

___________ 
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 Додаток 3.4 

до Порядку надання і 

використання коштів обласного 

бюджету на фінансування 

заходів Програми підтримки 

розвитку сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів 

Чернігівської області  

на 2017-2021 роки 

 

РЕЄСТР №____ 

про суми часткового відшкодування вартості техніки та обладнання 

сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам 

на _____________________20___року 

№  

з/п 

Повна назва 

сільськогосподарського 

обслуговуючого кооперативу, 

П.І.Б. голови, контактний 

телефон, юридична адреса, 

код ЄДРПОУ, ІПН,  Р/р, 

МФО 

Найменування, 

кількість 

одиниць 

техніки та 

обладнання 

Вартість 

техніки та 

обладнання 

(100%), грн 

Нараховано 

відшкодування 

(80%), грн 

Підлягає 

сплаті, 

грн 

1 2 3 4 5 6 

Разом х     

______________ сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 

    (кількість) 

 

Директор Департаменту 

агропромислового розвитку 

Чернігівської обласної державної 

адміністрації  

  

  

_________ 
(підпис)  

  

  

______________________ 
(ініціали та прізвище)  

"___" ____________ 20__ року  

М. П.  

___________ 
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 Додаток 3.5 

до Порядку надання і 

використання коштів обласного 

бюджету на фінансування 

заходів Програми підтримки 

розвитку сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів 

Чернігівської області  

на 2017-2021 роки 

ЗВІТ 

про фактичне використання коштів 

за підсумками ____ року 

Напрям фінансування Кількість 

суб’єктів, що 

скористалися 

підтримкою  

Кількість 

об’єктів, на які 

була спрямована 

підтримка  

Сплачено 

коштів, тис. 

гривень (за 

касовими 

видатками)  

Часткове 

відшкодування 

вартості техніки та 

обладнання 

сільськогосподарським 

обслуговуючим 

кооперативам 

   

Разом    

 

Директор Департаменту 

агропромислового розвитку 

Чернігівської обласної державної 

адміністрації  

  

  

__________ 
(підпис)  

  

  

________________ 

(ініціали та прізвище)  

 

"___" ____________ 20__ року  

М. П.  
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