Додаток 1
до рішення XVI сесії
VII демократичного скликання
Стрийської районної ради
від "__" грудня 2017 року № __
Затверджено
Голова Стрийської районної
державної адміністрації
_________________ _________

Затверджено
Голова Стрийської районної ради
________________ _________

від "___" грудня 2017 року

від "___" грудня 2017 року
Погоджено
Перший заступник голови
Стрийської районної державної
адміністрації
_________________ _________

від "___" грудня 2017 року

Програма
підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів Стрийського району в 2018 році
Погоджено
Голова постійної комісії з питань
економіки, бюджету і фінансів
Стрийської районної ради
_______________ __________

від "___" грудня 2017 року

Погоджено
Голова постійної комісії з питань
земельних відносин, екології,
сільського господарства,
промисловості, транспорту і доріг
Стрийської районної ради
________________ ___________

від "___" грудня 2017 року
Погоджено
Заступник голови Стрийської
районної державної адміністрації,
до компетенції якого належить
програма
____________ ___________

від "___" грудня 2017 року
Погоджено
Керівник управління економіки
Стрийської районної державної
адміністрації
_________________ _________
від "___" грудня 2017 року МП

Погоджено
Начальник фінансового управління
Стрийської районної державної
адміністрації
_________________ _________

від "___" грудня 2017 року
МП
Керівник управління
агропромислового розвитку
Стрийської районної державної
адміністрації
_______________ ____________

від "___" грудня 2017 року
МП

м. Стрий 2017 рік

Програма підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів Стрийського району в 2018 році розроблена на виконання Закону
України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового
комплексу в народному господарстві», Єдиної комплексної стратегії розвитку
сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 роки, Комплексної
програми розвитку галузі АПК на 2016-2020 роки, Програми соціальноекономічного розвитку Стрийського району на 2016 рік.
Мета програми
Для покращення соціальної та економічної ситуації в сільських громадах
Стрийського району, підвищення якості життя сільського населення через
зміцнення сільської економіки ,налагодження соціальної інфраструктури
необхідно шукати нові форми господарювання. Одним із важливих напрямків є
покращення ефективності роботи особистих подвірних господарств через
розвиток сільськогосподарської кооперації як засобу зростання економіки
малих виробників сільськогосподарської продукції, оптимізації їхніх витрат на
ведення господарської діяльності, спрощення доступу до агросервісних послуг
та каналів збуту, організації зберігання та переробки сільськогосподарської
продукції, що позитивно вплине на соціальний розвиток сільських територій та
сільських громад.

Обгрунтування програми
На
Стрийщині
значне
місце
в
валовому
виробництві
сільськогосподарської продукції займає діяльність особистих подвірних
господарств, а виробництво молока та молочної продукції, овочів, в основному,
зосереджене тільки в підсобних господарствах. Проте, маючи значну частку у
виробництві сільськогосподарської продукції велика кількість дрібних і
середніх господарств мають обмежені можливості для первинної обробки та
зберігання зібраного врожаю. Одним із інструментів , що дозволяє підвищити
ефективність виробництва і збуту сільськогосподарської продукції є
кооперативи. Саме кооперативи дадуть можливість включити вироблену
фермерськими та селянськими господарствами продукцію в маркетинговий
ланцюг, підвищити додану вартість, а також покращити якість і безпечність
сільськогосподарської продукції.
Сьогодні визначена чітка
політика і є розуміння соціальної та
економічної природи сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, їх
пріоритетної ролі у сфері розвитку агропромислового виробництва, соціальної
і ринкової інфраструктури села та сільських територій. Держава закладає кошти

на підтримку кооперації. Затверджено Державну цільову економічну програму
підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
Попри невикористання бюджетних коштів згідно районної програми за
попередній рік є необхідність у програмі підтримки розвитку
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Стрийського району на
2018 рік так, як розвиток сільськогосподарської кооперації – це засіб
формування середнього класу на селі, є інструментом об’єднання малими
виробниками сільськогосподарської продукції власних ресурсів і здійснення
спільних стратегій на ринках продукції, послуг і засобів виробництва.
Очікувані результати
Виконання програми дозволить підтримати вже існуючі два кооперативи
та
продовжити
роботу
по
створенню
нових
обслуговуючих
сільськогосподарських кооперативів, які в свою чергу сприятимуть
підвищенню якості продукції, зменшенню її собівартості, полегшиться доступ
до організованих ринків збуту. Спільними зусиллями ми забезпечимо соціальну
стабільність сільського населення, створимо нові робочі місця і як наслідок
піднімемо рівень соціальної інфраструктури сільських територій та доходів
населення.
МЕХАНІЗМ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА
РОЗВИТОК КООПЕРАТИВІВ
1. Розпорядником виділених бюджетних коштів є відділ агропромислового
розвитку Стрийської районної державної адміністрації.
2. Для розподілу бюджетних коштів, розпорядженням голови Стрийської
районної державної адміністрації створюється комісія, в склад якої входять
заступник голови Стрийської районної державної адміністрації який веде
питання АПК, начальник відділу АПР, спеціалісти відділу, голова постійної
комісії з питань земельних відносин, екології, сільського господарства,
промисловості, транспорту і доріг Стрийської районної ради, голова
постійної комісії з питань економіки, бюджету і фінансів Стрийської
районної ради, голова асоціації фермерських господарств та приватних
землевласників.
3. Рішення комісії по розподілу бюджетних
протоколом засідання комісії.

коштів оформляється

4. Бюджетні кошти на часткове відшкодування витрат пов’язаних із
придбанням сільськогосподарської техніки, обладнання, насіння
сільськогосподарських культур, мінеральних добрив, засобів захисту
рослин, будівельних матеріалів, генетичних ресурсів, послуг,навчань

будуть надаватися обслуговуючим кооперативам згідно рішення
вищевказаної комісії до 75% вартості, на підставі представлених
документів:
- довідку з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України;
- копії первинних документів,
матеріальних цінностей;

що

підтверджують

придбання

- копії актів на виконані роботи та послуги;
- копії платіжних документів на оплату матеріальних цінностей та
надання послуг;
- документи, що підтверджують якість придбаного насіння;
- довідку про банківські реквізити;
- документ, який підтверджую законність володіння землею;
- обґрунтування необхідності виконаних робіт;
- у випадку робіт з покращення громадських пасовищ - технологічну
карту.
5. Кошти виділяються на безповоротній основі і перераховуються на
поточні розрахункові рахунки кооперативу.
6. При виявленні контролюючими органами факту незаконного отримання
бюджетних коштів, сільськогосподарські кооперативи письмово
зобов’язуються в місячний термін повернути їх до бюджету.
7. Невикористані кошти з однієї статті затрат даної програми можуть бути
використані на іншу статтю чи програму за рішенням вищезгаданої
комісії оформленої протоколом. Комісія має право вносити зміни в
механізм програми для ефективного і повного використання виділених
коштів.
8. Відповідальність за ефективне використання коштів покладається на
управління агропромислового розвитку Стрийської районної державної
адміністрації.
Начальник відділу АПР

Василь Лесів

