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Порядок  

використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для державної підтримки виробників 

органічної сільськогосподарської продукції 
 

визначає: механізм використання коштів,  передбачених 

у державному бюджеті на фінансову підтримку 

виробників органічної сільськогосподарської продукції  

 

поширюється на: юридичних осіб незалежно від 

організаційно-правової форми і форми власності та 

фізичних осіб – підприємців 
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Вимоги  до отримувачів: 
 

є операторами у визначенні Закону України «Про основні 

принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та 

маркування органічної продукції» і займаються 

виробництвом органічної сільськогосподарської продукції; 
 

включені до Державного реєстру операторів, що 

здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог 

законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та 

маркування органічної продукції.       
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Бюджетні кошти спрямовуються на 

безповоротній основі за такими напрямами: 
 

бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь                     

(1 гектар) надається у розмірі 5 тис. грн, але не більше   

100 тис. грн на одного оператора; 
 

бюджетна дотація за утримання ВРХ (від 5 корів), 

ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до 

законодавства, за кожну наявну голову  ВРХ станом на           

1 серпня поточного року в розмірі 5 тис.грн.; 
 

часткове відшкодування вартості витрат на проведення 

сертифікації органічного виробництва у розмірі 30% (без 

урахування податку на додану вартість), але не більше  

20 тис.грн на одного суб’єкта господарювання  
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Документи, які подаються операторами  структурним 

підрозділам облдержадміністрацій, що забезпечують 

виконання функцій з питань агропромислового розвитку  

(до 1 жовтня поточного року) : 
 

 заявка; 
 

 установчі документи оператора; 
 

довідка про відкриття поточного рахунку банку, який  підписав з 

Мінекономіки Меморандум про загальні засади співробітництва; 
 

 витяг з Єдиного державного реєстру тварин, виданий в 

установленому порядку (для відшкодування за ВРХ); 
 

сертифікат, виданий органом сертифікації, що внесений до 

Державного реєстру органів сертифікації (відшкодування за 

сертифікацію); 
 

документи про оплату робіт і послуг, актів виконаних робіт із  

сертифікації. 
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Обласна комісія: 
 

 перевіряє подані документи; 
 

 формує до 10 жовтня перелік отримувачів ; 
 

надсилає  перелік  отримувачів  до  територіальних 

органів ДПС; 
 

 визначає попередні обсяги компенсації для кожного 

суб’єкта господарювання; 
 

подає Мінекономіки до 25 жовтня реєстр отримувачів; 
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Мінекономіки: 
 

опрацьовує надані обласними комісіями реєстри 

отримувачів  до 10 листопада включно; 
 

 здійснює до 25 листопада розподіл коштів; 
 

інформує обласні комісії про прийняте рішення та 

спрямовує бюджетні кошти; 
 

 Структурні підрозділи облдержадміністрацій: 
 

подають органам Казначейства платіжні доручення 

разом із реєстром отримувачів; 
 

до 1 лютого наступного бюджетного періоду подають 

до Мінекономіки узагальнену інформацію про 

використання бюджетних коштів 
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!  


