Інформація
про фінансування програм підтримки агропромислового розвитку з
обласного та державного бюджетів в Кілійському районі
Станом на 30 жовтня 2018 року з державного бюджету на фінансову
підтримку програм агропромислового комплексу по Кілійському району
отримано: 226450 грн. у тому числі:
-

-

-

-

Бюджетну дотацію за утримання молодняка великої рогатої худоби,
за період до 01.05.2018 року отримали приватні господарства п’яти
населених пунктів на 21 теля - 35200 грн.
Бюджетна дотація за утримання молодняка великої рогатої худоби,
за період з 01.05. по 31.08.2018 року нараховано приватним
господарствам двенадцяти населених пунктів району
на 132 теля - 94300 грн.
Бюджетну дотацію за утримання корів молочного, молочно м’ясного та м’ясного напрямку продуктивності, за 1 півріччя 2018
року отримали 4 сільськогосподарських підприємства на суму
191250 грн.
Бюджетна дотація за утримання корів молочного, молочно - м’ясного
та м’ясного напрямку продуктивності, за 2 півріччя 2018 року
подали заяви та пакети документів 3 сільськогосподарських
підприємства на суму 207750грн.

«Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі
шляхом здешевлення кредитів»:
По району п’ять сільськогосподарських підприємств оформляють пакети
документів для участі в конкурсі на отримання фінансової підтримки через
механізм здешевлення кредитів на загальну суму – 22206 тис. грн., а саме:
Питання щодо отримання господарствами
часткової компенсації
відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими
кредитами знаходиться на постійному контролі
в районній державній
адміністрації.
«Часткова компенсація вартості вітчизняної техніки та обладнання
для агропромислового комплексу придбаного у 2018 році
До державних банків звернулося 10 сільськогосподарських підприємств
району для часткової компенсації вартості 20 одиниць сільськогосподарської
техніки вітчизняного виробництва на суму 4млн.507 тис.грн., та отримують
25% бюджетної підтримки на суму – 1175,31тис.грн., у тому числі:
- через «Приватбанк» отримують 25% бюджетної підтримки по програмі
часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки вітчизняного
виробництва на суму - 867,08 тис.грн.

- через «Ощадбанк» отримують 25% бюджетної підтримки по програмі
часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки вітчизняного
виробництва на суму – 308,23 тис.грн.
З обласного бюджету за регіональною Програмою розвитку
агропромислового комплексу Одеської області на 2014-2018 роки :
Розроблений Порядок використання коштів, передбачених в обласному
бюджеті на виконання заходів
регіональної Програми розвитку
агропромислового комплексу Одеської області на 2014-2018 роки.
Порядок опублікований на офіційному сайті облдержадміністрації в
розділі сільське господарство – Державна та регіональна підтримка.
Працює обласна комісія та триває робота з прийому заявок на фінансову
підтримку з обласного бюджету.
1. Часткова компенсація вартості вітчизняної техніки та обладнання
для агропромислового комплексу, придбаного у 2018 році:
1. Надається суб'єктам господарювання за придбані трактори з потужністю
двигунів від 63 до 100 кВт та обладнання для переробки сільськогосподарської
продукції.
2. Право на отримання фінансової допомоги за напрямом часткова
компенсація вартості вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового
комплексу, придбаних у 2018 році, мають суб'єкти господарювання у власності
та/або користуванні яких перебуває не більше ніж 500 гектарів земель
сільськогосподарського призначення, які мають чистий дохід (виручку) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за попередній рік до 15 000 000
гривень.
3. Часткова компенсація надається суб'єктам господарювання на
безповоротній основі у розмірі 30 відсотків вартості трактора чи обладнання
(без урахування податку на додану вартість), зазначеної в акті прийманняпередачі та інших документах, що підтверджують оплату через державний банк
але не більше 250 000 гривень для одного суб’єкта господарювання.
Фермерські господарства звертались до відділу агропромислового розвитку
за консультаціями.
2. Часткова компенсація вартості доїльного обладнання
для особистих селянських господарств:
1. Надасться фізичним особам та фізичним особам-підприємцям, що
утримують не менше 3 корів.
2. Часткова компенсація надається на безповоротній основі у розмірі 60
відсотків вартості установки індивідуального доїння (без урахування податку на
додану вартість), зазначеної в платіжних документах, що підтверджують оплату
через державний банк але не більше 5 000 гривень за одну установку
індивідуального доїння.
Населення району ознайомлено з умовами програми.
3.Фінансова підтримка сільськогосподарських кооперативів у
вигляді часткового відшкодування витрат на придбання обладнання для
переробки та зберігання сільськогосподарської продукції:

1.Надається сільськогосподарським кооперативам молочарського, плодово овочевого і виноградарського напрямку.
2.Для отримання фінансової підтримки за напрямом сільськогосподарських
кооперативів у вигляді часткового відшкодування витрат на придбання
обладнання для збирання, переробки та зберігання сільськогосподарської
продукції.
3.Часткова компенсація надається кооперативам на безповоротній основі у
розмірі 30 відсотків вартості обладнання (без урахування податку на додану
вартість), зазначеної в акті приймання-передачі та інших документах, що
підтверджують оплату через державний банк але не більше 300 тисяч гривень
для одного кооперативу.
Заявок від сільгосппідприємств не надходило.
Заступник начальника відділу АПР РДА

Т.Л.Переверзєва

