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Керуючись законами України «Про засади державної регіональної 

політики», «П ро державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України», «Про місцеві державні 

адміністрації», «Про військово-цивільні адміністрації», постановою Кабінету 

М іністрів України від 26 квітня 2003 року №  621 «Про розроблення 

прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та 

складання проекту державного бю дж ету» (із змінами), розпорядженням  

Кабінету М іністрів України від 30 грудня 2015 року № 1437-р «Про схвалення 

Концепції Держ авної цільової програми розвитку аграрного сектору 

економіки на період до 2021 року» (із змінами), розпорядженням голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 

від 21 червня 2016 року №  498 «Про Стратегію розвитку Донецької області на 

період до 2020 року», враховуючи рішення колегії облдержадміністрації 

від 26 квітня 2018 року «Про проект комплексної програми економічного 

розвитку сільських територій Донецької області на 2018-2020 роки», з метою  

створення організаційно-економічних умов для ефективного соціально 

спрямованого економічного розвитку сільських територій Донецької області:

ДОНЕЦЬКА ОДА
588/5-18 від 08.05.2018
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1. Затвердити комплексну програму економічного розвитку

сільських територій Донецької області на 2018-2020 роки (далі -  Програма), 

що додається.

2. Рекомендувати виконавчим органам міських рад, рад о б ’єднаних 

територіальних громад, райдержадміністраціям, військово-цивільним 

адміністраціям:

1) розробити та затвердити в установленому порядку відповідні

місцеві програми економічного розвитку сільських територій

на 2018-2020 роки;

2) забезпечити створення та функціонування виконавчих органів рад 

та збереження існую чих структурних підрозділів з агропромислового розвитку 

відповідно;

3) щорічно, при формуванні місцевих бю джетів передбачати, в 

межах реальних можливостей бю джетів, кошти на реалізацію Програми.

3. Рекомендувати виконавчим органам міських рад, рад о б ’єднаних 

територіальних громад, райдержадміністраціям, військово-цивільним  

адміністраціям, структурним підрозділам облдержадміністрації, 

територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої 

влади:

1) забезпечити виконання відповідних завдань і заходів Програми;

2) щоквартально, до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, 

надавати департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських 

територій облдержадміністрації інформацію про хід  виконання відповідних 

завдань та заходів Програми.

4. Департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських 

територій облдержадміністрації (Якименко):

1) щоквартально, до 30 числа місяця, наступного за звітним



з

кварталом, здійснювати моніторинг виконання заходів Програми та 

інформувати облдержадміністрацію  про х ід  її виконання;

2) забезпечити висвітлення ходу реалізації Програми на офіційних 

веб-сайтах облдержадміністрації та департаменту агропромислового комплексу 

та розвитку сільських територій облдержадміністрації.

4. К оординацію  роботи щ одо виконання цього розпорядження 

покласти на департамент агропромислового комплексу та розвитку сільських 

територій облдержадміністрації, контроль -  на заступника голови 

облдержадміністрації Лаврика В.О.

П.І. Жебрівський
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П АСП О РТ
комплексної програми економічного розвитку сільських територій 

Донецької  області на 2018-2020 роки

1. Ініціатор розроблення програми
Донецька облдержадміністрація, обласна військово-цивільна 

адміністрація, департамент1 агропромислового комплексу та розвитку сільських 
територій облдержадміністрації.

2. Дата, номер і назва розпорядчого докум ента органу виконавчої 
влади про розроблення програми

Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації від 18 липня 2017 року №  81 1 «Про розробку 
проекту комплексної програми економічного розвитку сільських територій 
Донецької області на 2018-2020 роки».

3. Розробник програми
Департамент агропромислового комплексу та розвитку сільських 

територій облдержадміністрації.

4. С иіврозробники прог рами
Головне управління Держпродспоживслужби в Донецькій області, 

Головне управління ДФС у Донецькій області, Головне управління 
Держгеокадастру у Донецькій області, Національний науковий центр «Інститут 
грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» НААН України, 
Донецька філія Державна установа «Держгрунтоохорона», Донецьке обласне 
управління водних ресурсів, філія Український інститут експертизи сортів 
рослин «Донецький обласний державний центр експертизи сортів рослин», 
Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція НААН України, 
територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої 
влади, виконавчі органи міських рад, рад о б ’єднаних територіальних громад, 
райдержадміністрації, військово-цивільні адміністрації,  підприємства, установи 
та організації, суб ’єкти господарювання.

5. Відповідальний виконавець програми
Департамент агропромислового комплексу та розвитку сільських 

територій облдержадміністрації, департамент інвестиційно-інноваційного 
розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації, установа «Донецька 
агенція регіонального розвитку», територіальні органи міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади, виконавчі органи міських рад, рад 
о б ’єднаних територіальних громад, райдержадміністрації, військово-цивільні 
адміністрації.
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6. Учасники програми
1 ериторіальні органи міністерств та інших центральних органів 

виконавчоївлади,  виконавчі органи міських рад, рад о б ’єднаних територіальних 
громад, райдержадміністрації,  військово-цивільні адміністрації,  підприємства, 
установи та організації, суб ’єкти господарювання.

7. Термін реалізації програми
2018-2020 роки.

8. П ерелік місцевих бю джетів, які беруть участь у виконанні 
прог рами (для комплексних програм)

Обласний, районні, міські, селищні та сільські бюджети.

9. Загальний обсяг ф інансових ресурсів, необхідних для реалізації 
програми, тис, гри;_______________

О бся ги  к ош тів , які 
п р оп он уєть ся  зал уч и ти  на 
в и к он ан н я  п р огр ам и

—-------_ _ _ _ _ _ _ _ ------- ________

Роки
У сього
витрат2018 2019 2020

Усього

Обласний бюджет* 

Місцеві бюджети*

1567088,7

16678,0

1331624,7 1524227,7

25815 .0

4422941,1

69033,026540 ,0

19461,7 24529 ,7 22181 ,7 66173,1

Державний бюджет 
України*і

134646,0 103940,0 68998 ,0 307584,0

Інвестиційні кошти, кошти 
суб с'ктів господарювання, 
особистих господарст в 
населення

759986 ,0 882299 ,0 950978 ,0 2593263,0

Кошти проектів 
м іжнародної допомоги 636317 ,0 294316 ,0 456255 ,0 1386888,0

фінансування заходів здійснюється в межах реальних можливостей бюджетів 
усіх рівнів на відповідний період
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І. Загальні положення

1.1. Стан та аналіз основних проблем аграрного сектору
економіки області

Аграрний сектор області, базовою складовою якого є сільське 
господарство, формує продовольчу та, у певних межах, економічну, екологічну 
та енергетичну безпеку, забезпечує розвиток технологічно пов’язаних галузей 
економіки та створює соціально-економічні умови сільського розвитку.

Земельний фонд області станом на 01.01.2018 складає: площа
сільськогосподарських угідь -1435,8 тис. га, з них 1178,8 тис. га ріллі, 
27 тис. га - багаторічні насадження, 32,5 тис. га - сіножаті, 197,1 тис. га - 
пасовища, 0,4 тис. га - перелоги. Кількість сільськогосподарських підприємств 
(землекористувачів) в області -  1326 од., з них 956 од. фермерських 
господарств, в користуванні яких знаходиться 181,4 тис. га 
сільськогосподарських угідь, з них ріллі -  173,6 тис. га.

Станом на 01.04.2018 в Донецькій області утворено 9 о б ’єднаних 
територіальних громад (далі -  ОТГ), в тому числі 4 сільських з чисельністю 
населення 17667 осіб та площею території 1033,6 га.

В рамках проведення реформи з децентралізації новостворені громади 
області отримали можливість самостійно вирішувати власні проблеми, 
формувати бю джет громади та управляти фінансовими ресурсами.

В межах проведення реформи системи охорони здоров’я та реформи 
освіти та науки проведено активні д ії в сфері оптимізації мережі о б ’єктів 
соціальної інфраструктури та раціонального їх розміщення в межах 
новостворених ОТГ.

У затверджених Програмах соціального і економічного розвитку громад 
на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки передбачені заходи 
зі створення сприятливих умов життєдіяльності сільського населення, а саме:

розвиток транспортної інфраструктури та поліпшення транспортної 
доступності в межах місцевості громади;

забезпечення безперебійного енерго-, газо- та водопостачання о б ’єктів 
соціальної сфери та домогосподарств населення;

забезпечення належного стану житлово-комунального господарства; 
розвиток освітньо-наукової інфраструктури; 
розвиток інфраструктури системи охорони здоров’я.
Стан соціальної інфраструктури сільських територій значною мірою  

залежить від ефективності аграрного виробництва, яке створює фінансове 
підґрунтя для місцевих бюджетів.
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Особливістю передумов для подальшого розвитку сільських територій 
регіону є зниження інвестиційної привабливості економіки області, обмеженість 
у доступі до фінансових ресурсів, зокрема банківських, та активізація 
міжнародних структур з надання допомоги як для відбудови зруйнованої 
соціальної інфраструктури, так і бізнесу для відновлення та пошуку нових 
ринків збуту.

Знизився рівень продовольчої безпеки через скорочення виробництва, 
ліквідацію сільськогосподарськими підприємствами працемістких підгалузей 
(скотарства, птахівництва, овочівництва), набула ще більшого розповсюдження 
неформальна зайнятість в сільській місцевості,  втрачено через збройний 
конфлікт виробничі потужності харчопереробної промисловості,  логістичні 
термінали, спеціалізовані сільськогосподарські оптово-збутові ринки.

Все це обумовило необхідність розроблення комплексної програми 
економічного розвитку сільських територій Донецької області 
на 2018-2020 роки (далі -  Програма).

Статистичні дані свідчать про недостатнє використання аграрно- 
ресурсного потенціалу регіону, зокрема невеликими за розміром фермерськими 
господарствами та сільськими домогосподарствами.

Із загальної площі сільгоспугідь у користуванні сільськогосподарських 
підприємств 21% припадає на фермерські господарства. При цьому ними 
утримується лише 5% поголів’я великої рогатої худоби, у т.ч. корів -  3%, 
свиней 1,5%, овець та кіз — 57%, птиці — 12%, бджолосімей — 28% від загальної 
кількості по сільськогосподарських підприємствах.

За попередніми даними, у 2017 році частка домогосподарств в обласному 
виробництві основних сільськогосподарських культур склала: зернові та 
зернобобові - 2 9 ,4 %  (27,8% - 2016 рік), соняшник -  19,3% (20,4% - 2016 рік), 
картопля -  98,3% (98,3% - 2016 рік), овочі -  95,9% (87,8% - 2016 рік), плоди та 
ягоди -  93,4%) (96,1%о - 2016 рік).

Домогосподарства відіграють важливу роль у розвитку галузі 
тваринництва, забезпеченні обласного фонду споживання тваринницькою 
продукцією, проте 57,1% від їх загальної кількості утримують худобу будь- 
якого виду і тільки 20,0%) - велику рогату худобу (далі -  ВРХ), 16,3% - свиней, 
5,2% - овець та кіз, 87,6% - птицю.

Матеріально-технічна база сільських домогосподарств є 
слаборозвиненою, морально і технічно застарілою, має тенденцію до 
скорочення, та не забезпечує якісного та вчасного проведення механізованих 
робіт.

Фінансовий стан домогосподарств населення, невеликих за розміром 
фермерських господарств не дозволяє самостійно, без додаткових заходів з боку 
держави, органів виконавчої влади обласного та районного рівнів, проводити
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розширене відтворення виробництва і забезпечувати власні потреби у 
сільськогосподарській техніці.

Кооперативний сегмент слабо розвинений, представлений 
13-ма сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами (далі - СОК), з 
яких тільки за період з початку поточного року створено 9. Серед причин -  
відсутність лідерів в сільських громадах, низький рівень соціальної активності 
та відповідальності всередині громад. В цілому по Україні зареєстровано 
1107 СОКів, з них діючих -  618. Серед лідерів Івано-Франківська область -  
72 СОКи, Черкаська -  67, Київська -  59, Херсонська -  49.

Аналіз показників соціально-економічного розвитку агропромислового 
комплексу регіону свідчить про необхідність запровадження заходів, що 
сприятимуть стабілізації та подальшому економічному розвитку сільських 
територій.

За попередніми даними 2017 року рівень рентабельності виробництва 
основних видів сільськогосподарської продукції, виробленої 
сільськогосподарськими підприємствами області, склав: 

пшениця -  56,7% (у 2016 році 39,6%), 
ячмінь -  44,3 % (18,1 %), 
кукурудза на зерно -  9,1 %  ( 27,6%), 
соняшник -  33,0 % ( 65%), 
картопля -  7,6% (-15%), 
овочі -  3,0% ( -0 ,2  % ), 
молоко -  38,9% (37,3%), 
яйця -  25,6% (-5,7%),
Збитковими є:
реалізація ВРХ на м ’ясо (у живій вазі) -  (- 37,3%) (-39,4%),  
реалізація свиней на м ’ясо (у живій вазі) -  (-8,1%) (-16%), 
реалізація птиці на м ’ясо (у живій вазі) -  (-78,7%) (-75,8%).
Загальний обсяг виробництва продукції тваринництва області (без 

урахування території,  на якій проводиться антитерористична операція) 
у 2017 році в порівнянні з 2016 роком збільшився на 1,1 %, що відповідає 12-му 
місцю серед регіонів України. Серед основних видів продукції тваринництва 
збільшилося у 2017 році виробництво молока та яєць, а виробництво м'яса 
зменшилося.

Знизився рівень зайнятості сільського населення у 2016 році. При 
загальній кількості наявного сільського населення області 226,9 тисяч осіб, 
частка середньорічної чисельності працівників, зайнятих у сільському 
господарстві, становила 28,0%, або 63,6 тисяч осіб.

Обсяги виробництва продукції власного виробництва не забезпечують 
споживчих потреб області у яловичині та м ’ясі птиці, молоці, плодах і ягодах 
(додаток 3).
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Для забезпечення потреб населення області виробляються всі види 
продовольства, окрім цукру, спирту, лікеро-горілчаних виробів, макаронних 
виробів та дитячого харчування.

Харчова та переробна промисловість представлена 144 підприємствами 
(22-великих, 122-середньоі і малої потужності) в 12 підгалузях: хлібопекарській 
борошномельно-круп’яній, оліє-жировій, м ’ясній, молочній, кондитерській,’
виноробши, пиво-безалкогольній, консервній, рибній, солевидобувній’
комоікормовіи. ’

Харчова продукція виробляється під 25 торгівельними марками, з яких
- в хлібопекарській галузі, 5 - в молокопереробній, 6 - в м ’ясопереробній

5 - в кондитерській, по 1 - в безалкогольній та виноробній, 2 - солевидобувній.
На основі аналізу визначено наступні сильні й слабкі чинники (сторони) 

і а можлиш зовнішні впливи (можливості та загрози) на подальший економічний 
розвиток сільських територій Донецької області.

----------- аналіз агропром ислового комплексу Д онецької облягті
І  I I  ГІ І  І_ І І  Л Т Л П Г к І І . і  /  С  \  _  ' --------------Сильні сторони (8)

І .Інвестиційна привабливість галузі.
Слабкі сторони (УУ)_______
рівень виробництва товарів з

2.Наявність продукції, яка 
попитом за межами області.

1 .Низький 
високою доданою вартістю

3.Наявність земельних ресурсів, необхідних 
для забезпечення продовольчої безпеки та
подальшої переробки.________
4.Значний природний та історико-
культурний потенціал.

користується 2.Недостатньо високий рівень якості
продукції, що виробляється в регіоні, за 
міжнародними критеріями й стандартам (у 
тому числі й через високий рівень зносу 
основних виробничих фондів).
3.Низький рівень селекційно-племінної
роботи.

5.Наявність природних зон, перспективних 
для розвитку сільського зеленого туризму.

6.Сприятливі природно-кліматичні умови 
для ведення ефективного сільського 
господарства та рекреації.
7. Наявність сировинної  бази для розвитку 
енергетичної галузі, в тому числі 
альтернативних джерел енергії.____________

4.Застаріла матеріально-технічна база.

5.Наявність великих агрохолдингів (висока 
концентрація земельних ресурсів в одних 
руках).
6. Низька зайнятість населення в сільській 
місцевості, відсутність робочих місць в 
невеликих містах та селищах.
7. Слабка виробнича база для переробки 
сільськогосподарської продукції.

8.Низький рівень розвитку малого
сільськогосподарського підприємництва.
9. Відсутність обласно^дорадчої  служби.
10.Низький рівень диверсифікації 
сільськогосподарського виробництва.
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М ожливості (О) Загрози (Т)
1.Підтримка суб'єктів малого та середнього 
підприємництва. що здійснюють 
сільськогосподарську діяльність, шляхом 
залучення інвестиційних ресурсів 
міжнародної технічної  та фінансової 
допомоги.

1 .Нестаоільність розвитку 
сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів.

2,Розвиток кооперації в процесі модернізації 
економіки регіону та малих форм 
господарювання на селі. Формування 
великих кооперативних систем фермерських 
господарств, у тому числі кластерного типу.

2. Відсутність дієвих механізмів контролю з 
боку держави за збереження родючості 
грунтів

3.Збільшення обсягів виробництва 
сільськогосподарської продукції за рахунок 
впровадження новітніх технологій.

3.Посилення впливу факторів 
невизначеності й ризику на господарську 
діяльність.

4.Трансформація особистих селянських 
господарств у фермерські господарства.

4. Міграція сільського населення.

5.Розвиток сільського зеленого туризму 
(агротуризму).

5. Забруднення навколишнього середовища.

6.Диверсифікація виробництва в 
сільськогосподарських підприємствах.

6. Ризик втрати виробничих потужностей 
через рейдерство.

7.Посилення ролі рад об ’єднаних 
територіальних громад та можливостей у 
сприянні розвитку малого підприємництва в 
АІ1К.

7. Ускладнений механізм доступу до 
необхідних фінансово-кредитних та 
земельних ресурсів для малих та середніх 
агровиробників.

: 8.Підвищення обізнаності та соціальної 
активності сільського населення шляхом 
участі у тренінгах. стажуваннях, 
конференціях, виставкових заходах, 
вивчення успішного досвіду підприємців та 
їх об’єднань з метою підвищення мотивації 
до підприємницької діяльності.
9. Залучення сільського населення до 
вирощування сільськогосподарських 
культур на невеликих земельних ділянках, 
що дають максимальний прибуток.
10. Зняття мораторію на продаж земель с/г 
призначення. сприятиме суттєвому 
підвищенню надходжень зовнішніх та 
виутріш ніх і нвестицій.

Дані 8\\Ю'Г-аналізу свідчать не тільки про наявність проблем, труднощів 
сільського розвитку, але й про те, що не менш важливо, ці дані можуть сприяти 
пошуку шляхів їхнього подолання. Як показав аналіз, у регіоні є нагальні 
проблеми:

значне скорочення, а подекуди ліквідація господарствами всіх категорій 
поголів’я худоби та птиці, овочів та картоплі, і як наслідок, падіння обсягів
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виробництва продукції рослинництва, тваринництва, заготівлі грубих і 
соковитих кормів;

низькі темпи техніко-технологічного оновлення виробництва, зростання 
рівня зношеності техніки, особливо у малих сільгосптоваровиробників;

обм еж еність у доступі до фінансових ресурсів, що уповільнює темпи 
впровадження ефективних технологічних процесів сільськогосподарського 
виробництва, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення, розвитку 
малого аграрного бізнесу на селі, сільськогосподарської кооперації;

низький рівень диверсифікації агропромислового виробництва
сільськогосподарських товаровиробників області, який не забезпечує рівня 
доходів і прибутків, необхідних для їх розвитку, а особливо малих та середніх 
підприємств, фермерських та особистих господарств населення;

низька конкурентоспромож ність продукції домогосподарств на 
організованому аграрному ринку через недостатньо розвинуту інфраструктуру 
первинної переробки, зберігання, транспортування, логістики і маркетингу 
призводить до значних фінансових втрат такими сільськогосподарськими 
товаровиробниками;

погірш ення еколого-агрохім ічного стану ґрунтів через недотримання 
науково обгрунтованих сівозмін та зменшення обсягів внесення мінеральних та 
органічних добрив;

забезпечення обласного фонду споживання яловичиною, м ’ясом птиці, 
молоком та молокопродуктами, плодами і ягодами власного виробництва на 
недостатньому рівні;

низький рівень зайнятості сільського населення, що не сприяє соціально- 
економічному розвитку територіальних сільських громад, та підвищенню 
добробуту мешканців сільської місцевості.



Актуальні проблеми 
економічного розвитку сільських територій Донецької області

Проблемне
питання М аркери проблеми

Ш ляхи виріш ення

П ріоритети Програми
Напрямки діяльності РДА, ВЦА, 

виконавчих органів міських рад, рад 
ОТГ

1. Зниження 
рівня зайнятості та 
самозайнятості 
сільського населення, що 
не сприяє соціально- 
економічному розвитку 
територій сільських 
громад та підвищенню  
добробуту мешканців 
сільської місцевості

Порівняно з 2016 роком у 
2017 році спостерігається 
зменшення:
чисельності зайнятих на 
сільських територіях:
-  в сільськогосподарському 
виробництві -  на 8,8%;
-  на підприємствах харчової 
промисловості -  на 32%.

Підвищення рівня зайнятості 
на сільських територіях через 
збільшення зайнятих в 
сільськогосподарському та 
промисловому виробництві 
на основі: підвищення 
самозайнятості, розвитку 
трудомістких галузей 
(тваринництва), мотивації 
сільського населення до 
розвитку підприємництва, 
кооперації, кластер- 
кооперації, технологічних 
парків у сільській місцевості 
як основної умови 
підвищення рівня життя

1. Створення умов для 
самозайнятості сільського населення, 
трансформації особистих селянських 
господарств у сімейні фермерські 
господарства, їх кооперативні 
об’єднання шляхом залучення усіх  
можливих джерел фінансування через 
провадження механізмів:

часткового відшкодування 
вартості придбання поголів’я 
племінних телиць;

- установок індивідуального доїння 
молока;

- обладнання для прийому та 
охолодження молока, міні-техніки та 
обладнання для заготівлі, переробки, 
зберігання закупленої у членів 
кооперативу сільськогосподарської 
продукції.

2. Сприяння у проведенні ярмарок 
для дрібних та середніх виробників, 
створенні мережі спеціалізованих 
магазинів фермерської продукції, 
локальних ринків з відповідною  
інфраструктурою.
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Недостатній рівень 
інформування сільського 
населення щодо існуючих 
можливостей розвитку 
особистих селянських 
господарств, дрібних 
фермерських господарств, 
суб’єктів підприємництва з 
числа малого та середнього 
бізнесу шляхом участі в 
програмах бюджетної 
підтримки, грантових 
програмах організацій з 
надання міжнародної технічної 
допомоги, у тому числі через 
кооперацію.

3. Здійснення на землях державної 
власності докорінного поліпшення 
сіножатей та пасовищ, створення 
громадських пасовищ.

4. Створення в радах о б ’єднаних 
територіальних громад, виконкомах 
міських рад структурних підрозділів 3 
розвитку АПК, збереження в 
структурах РДА відповідних 
управлінь АПР.

2.Низький рівень 
виробництва товарів з 
високим рівнем переділу 
(доданою вартістю).

Зменшено до рівня 2016 р. 
обсяги виробництва: 
молока обробленого - на 14,5%, 
хліба та хлібобулочних виробів 

- на 5,8%,
борошна - на 68,1%, 
цукрових кондитерських 
виробів - на 57,3%.

У 2017 році виробництво 
олії соняшникової склало 
153 тис. тонн, що у 2,4 рази 
менше середньорічного 
показника за 2011-2014 рр, 
муки пшеничної -  6,2 тис. тонн 
(майже у 39 разів менше).

Недостатній рівень 
забезпечення обласного фонду 
споживання продукцією

Сприяння зайнятості 
сільського населення, 

підвищенню 
конкурентоспроможності 

продукції аграрного сектору, 
створенню інфраструктури,

Підвищення інвестиційної 
привабливості сільських 

територій

Сприяння диверсифікації 
сільської економіки

1 .Забезпечення ефективного 
використання майна спільної власності 
територіальних громад шляхом:
- відведення інвестиційно привабливих 
земельних ділянок, ініціювання 
створення індустріальних парків з 
перероб ки с і л ьсько гос подарс ької 
продукції;
-надання вільних приміщень для 
використання підприємницькими 
структурами для заготівлі, переробки, 
зберігання, реалізації 
сільськогосподарської продукції та 
продукції її  переробки, що 
виробляється сільськогосподарськими 
виробниками відповідної 
територіальної громади.

2.Підтримка реалізації проектів зі



власного виробництва: м’ясом 
та м’ясними продуктами -  на 
61,6%, молоком та
молокопродуктами -  на 45,0%, 
яйцями -  на 95,1%, овочами та 
баштанними продовольчими 
культурами -  на 63,7%.

Втрата 50% кількості 
підприємств харчової
промисловості внаслідок
проведення антитерористичної 
операції.
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створення підприємств:
- з молокопереробки та виготовлення 
сирів;

з переробки, заморожування, 
сортування, пакування плодоовочевої 
продукції;
- з виробництва круп, хлібобулочних 
та кондитерських виробів, комбікормів 
та борошно-меленого цеху;

з виробництва рафінованої 
соняшникової олії та лінії пакування;
- з переробки риби;
- з переробки м’яса.
- об'єктів сільського зеленого туризму.

3.Підтримка створенню аграрних
кластерів на сільських територіях для 
стимулювання розвитку малих
виробників сільськогосподарської 
продукції.

4 .Підтримка створення мережі 
магазинів фермерської продукції.

5.Підтримка будівництва біогазового 
заводу вертикально-інтегрованим 
підприємством із замкнутим циклом 
виробництва свинини.

6.Сприяння розвитку підприємництва
з виробництва альтернативних джерел 
енергії - біогазу, пелетів, брикетів та 
органічних добрив через переробку 
решток сільськогосподарського
виробництва рослинного та
тваринного походження._______________
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1 .Недоотримання 
надходжень до місцевого 
бюджету від плати за 
землю

Надання в оренду 36,9%  
о б ’єктів водного фонду на 
території, підконтрольній 
українській владі 
(592 об ’єкти з 1605)

Збільшення фінансових 
надходжень до бюджетів 
територіальних громад

1.Проведення:
-інвентаризації земель під 
полезахисними лісосмугами;
- проведення інвентаризації земельних 
ділянок водного фонду;

2.Невідповідність якості 
продукції харчових та 
переробних підприємств 
вимогам європейських 
стандартів

Недостатній рівень адаптації 
харчових та переробних 
підприємств до 
європейських стандартів

Підвищення
конкурентоспроможності 
продукції аграрного сектору

Проведення організаційних заходів 
щодо впровадження системи НАССР 
на підприємствах харчової та 
переробної промисловості

3 .Відсутність належної 
кількості кадрів 
відповідної кваліфікації 
та спеціальностей, що 
відповідають вимогам 
сучасних
високотехнологічних 
аграрних підприємств, 
невеликих фермерських 
господарств.

Відсутність обласної та 
районних
сільськогосподарських 
дорадчих служб

Сприяння у забезпеченні 
інформаційної підтримки 
суб'єктів господарювання

1.Створення громадської організації 
«Донецька обласна 
сільськогосподарська дорадча 
служба».

2 .Створення відділу в структурі 
установи «Донецька агенція 
регіонального розвитку» з 
впровадження новітніх технологій: - 
овочівництва закритого грунту; 
технологій вирощування м'яса, 
молока, кормовиробництва; 
бджільництва.

3.Організація та проведення щорічної 
регіональної науково-практичної 
конференції «Донбас аграрний» з 
питань впровадження у виробництво 
інтенсивних технологій вирощування 
сільгоспкультур.

4.Створення бізнес-інкубатору 
«ОопЬазБАдгоСетег» для підтримки 
реалізації бізнес-проектів молодих
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підприємців в сфері АПК.

5.Створення Школи фермерів на базі 
Олександрівського професійного 
аграрного ліцею.

6.Проведення роботи по активізації
суб’єктів підприємницької діяльності 
АПК щодо участі в міжнародних 
програмах з підвищення кваліфікації 
управлінських кадрів, в т.ч. в Програмі 
«Fit for Partnership with Germany»._____
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1.2. Мета Програми

Метою Програми є реалізація основних напрямів регіональної аграрної 
політики Донецької області, спрямованої на створення організаційно- 
економічних умов для забезпечення пропорційного економічного розвитку 
сільських територій області на період 2018 -  2020 років.

1.3. Завдання Програми

Досягнення визначеної мети протягом 2018-2020 рр. пов’язана із 
виконанням наступних завдань, спрямованих на подолання визначених 
проблем:

1. Розвиток сільськогосподарського і промислового виробництва на 
сільських територіях з акцентами на орієнтацію виробників до створення 
продукції з більш високим рівнем доданої  вартості та підвищення рівня 
конкурентоспроможності підприємств та продукції на внутрішньому та 
зовнішньому ринках.

2. Підвищення рівня забезпечення регіонального фонду споживання 
продуктів харчування за рахунок власновиробленої продукції.

3. Підвищення рівня зайнятості населення на сільських територіях.
4. Формування самодостатніх територіальних сільських громад.
5. Підвищення рівня добробуту мешканців сільських територій області.

1.4. М еханізми розв’язання проблем

Проблемні питання економічного розвитку сільських територій області 
передбачається вирішити шляхом:

1. Підтримки фермерських господарств та малих сільськогосподарських 
товаровиробників як пріоритетного напрямку розвитку економіки сільських 
територій, а саме:

стимулювання створення нового типу господарств -  сімейних 
фермерських господарств;

забезпечення доступу до системи державної підтримки, регіональних 
програм підтримки малого та середнього бізнесу, сприяння залученню до 
міжнародних програм підтримки;

створення сучасної інфраструктури із заготівлі та збуту продукції 
тваринництва шляхом часткового відшкодування вартості ліній з виробництва 
готової продукції тваринництва, пунктів забою худоби та птиці, пунктів 
заготівлі молока, техніки, обладнання та механізмів для тваринництва і 
птахівництва;
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створення сучасної інфраструктури із заготівлі, переробки, зберігання та 
збуту картоплі, плодово-ягідної та овочевої продукції.

підвищення рівня диверсифікації виробництва сприятиме розвитку 
працемістких видів продукції і як наслідок, підвищить рівень зайнятості 
сільських мешканців, доходів сільських родин.

2. Сприяння широкому впровадженню постійно діючих процедур, 
заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у 
критичних точках (НАССР), на потужностях харчової  та переробної галузей 
області:

дотримання законодавства у сфері санітарних та фіто-санітарних заходів 
до вимог ЄС для отримання права експорту до країн торговельних партнерів, які 
визначають систему контролю ЄС;

проведення протиепізоотичних заходів;
сприяння участі сільськогосподарських виробників у міжнародних 

виставково-ярмаркових заходах;
сприяння підвищенню обізнаності агропродовольчих компаній щодо 

вимог Систем аналізу ризиків і критичних контрольних точок (НАССР) - 
проведення обласних навчальних семінарів.

3. Підтримки розвитку пріоритетних галузей рослинництва, і 
тваринництва:

стимулювання збільшення виробництва добазового та базового насіння 
сільськогосподарських культур вітчизняної селекції, адаптованих до 
агрокліматичних умов регіону;

орієнтація виробників на своєчасне проведення сортооновлення та 
сортозаміни з метою забезпечення сталого виробництва продукції рослинництва 
та підвищення якості продукції;

підтримка закладання (створення) нових площ плодово-ягідних 
насаджень, виноградників шляхом часткового відшкодування вартості витрат на 
їх створення (включаючи будівництво краплинного зрошення, спорудження, 
шпалери, холодильників з регульованим газовим середовищем, а також 
придбання техніки та науково-методичне забезпечення);

підтримка будівництва картопле- та плодоовочесховищ для зменшення 
втрат продукції під час її зберігання;

стимулювання розвитку молочного скотарства, свинарства, птахівництва, 
кролівництва, вівчарства та козівництва.

4. Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських 
товаровиробників:

стимулювання розвитку племінних (генетичних) ресурсів шляхом 
забезпечення сільськогосподарських виробників племінними (генетичними) 
ресурсами вищої племінної цінності та формування їх експортного потенціалу;
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впровадження енергоощадних технологій глибокої переробки 
сільськогосподарської продукції у харчовій та переробній промисловості.

5. Підвищення взаємодії між первинними виробниками 
сільськогосподарської й промислової продукції та рівня їх інтегрованості:

підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів з метою 
стимулювання розвитку кооперації,  в тому числі шляхом відшкодування 
частини понесених витрат на їх створення та розвиток;

сприяння розвитку різноманітних форм організацій і представництв 
виробників, що дозволить знизити виробничі,  переробні, транспортні витрати, 
максимізувати ціни продажу сільськогосподарської продукції, а також 
запровадити практику справедливих і прозорих договірних відносин на ринку;

сприяння створенню 5 кластерів (2 плодових, 1 овочевий, 
1 м ’ясопереробний, 1 молокопереробний) ;

сприяння створенню 3 індустріальних парків з переробки 
сільськогосподарської продукції.

6. Розширення діяльності щодо навчання, поширення інноваційних 
розробок, сільського зеленого туризму, впровадження сільськогосподарського 
дорадництва:

створення обласної  сільськогосподарської дорадчої  служби; 
сприяння у впровадженні новітніх, інноваційних технологій з розвитку 

овочівництва закритого грунту, технологій вирощування м ’яса, молока, 
кормовиробництва, бджільництва;

створення на базі Олександрівського професійного аграрного ліцею 
Школи фермерів.

Підт римка створення і діяльності обласної сільськогосподарської дорадчої 
служби, Донецька агенція регіонального розвитку, школи фермерів, 
орієнтованих на безпосередню роботу з сільським населенням, сприятиме 
адаптації малих сільськогосподарських виробників до конкурентних умов 
господарювання, популяризації о б ’єднань виробників.

Для забезпечення виконання основної мети Програми потреба у 
фінансуванні складає 4422941,1 тис. грн.

1.5. О чікувані результати, ефективність Програми

У результаті виконання Програми передбачається:
збільшення обсягів виробництва продукції сільського господарства у 

постійних цінах всіма категоріями господарств (додаток 2);
підвищення продуктивності у тваринництві:  корів молочного напрямку 

продуктивності,  худоби та птиці на відгодівлі та курей-несучок;
оновлення технологічного парку сільськогосподарських машин та
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обладнання на 10 відсотків;
збільшення обсягів виробництва продукції з доданою вартістю (харчових 

продуктів);
забезпечення обласного фонду споживання основними продуктами 

харчування за рахунок продукції власного виробництва на максимально 
можливому рівні;

створення не менше 15 сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів, 100 сімейних фермерських господарств та 14 суб’єктів зеленого 
сільського туризму;

створення не менше 1600 нових робочих місць.

II. Розвиток галузей аграрного сектору економіки області

2.1. Розвиток земельних відносин

З метою підвищення економічної ефективності використання 
сільськогосподарських угідь шляхом покращення стану непродуктивних земель, 
повернення земель у сільськогосподарське виробництво, забезпечення 
прозорості та запобігання корупційним діянням з визначення оптимальної ціни 
земельних ділянок передбачається:

підготовка, організація та проведення земельних торгів у формі аукціону 
на вільні від забудови земельні ділянки несільськогосподарського призначення; 

здійснення поліпшення малопродуктивних угідь площею 6721 га; 
здійснення рекультивації порушених земель площею 240 га; 
проведення інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами земель 

сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених 
пунктів;

проведення інвентаризації земель водного фонду (без формування 
земельних ділянок).

Виконання заходів сприятиме підвищенню ефективності використання 
земель, збільшенню надходжень до бюджетів ОТГ, створенню нових робочих 
місць.

Ф інансування заходів у сумі 557420,1 гис. гри. передбачається  
забезпечити за рахунок коштів: держ авного бю джету -  7917,0 тис. гри., 
обласного бю дж ету -  1738,0 тис. грн., місцевих бю дж етів -  21173,1 тис. гри., 
коштів підприємств -  164389,0 тис. гри., інших кош тів -  362203,0 тис. грн.
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2.2. Екологізація сільськогосподарського виробництва  
га населених пунктів

Забезпечення охорони земель, підвищення родючості грунтів та
екологічної безпеки сільських територій передбачається шляхом здійснення 
комплексу заходів (додаток 1).

Відповідно до Закону України «Про карантин рослин» у районах та містах 
області запроваджено відповідний карантинний режим по амброзії
полинолистій та затверджено фіто-санітарні заходи, обов’язкові для виконання 
особами, які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з виробництвом, 
переробкою, зберіганням, транспортуванням і торгівлею рослинами та 
продуктами рослинного походження.

На землях різного цільового призначення, з метою покращення
фітосанітарного стану земель області заходи щодо виявлення та знищення
амброзії  полинолистої  повинні впроваджувати всі землевласники та 
землекористувачі під контролем та при координації з боку органів виконавчої 
влади, з використанням власних коштів, залученням коштів місцевих бюджетів, 
добровільних внесків осіб та інших джерел.

Прогнозні обсяги впровадження заходів щодо знищення та недопущення 
розповсюдження амброзії  полинолистої на території області у 2018-2020 роках 
наведені у додатку 1.

Ф інансування заходів у сумі 648400,0 гне. гри. передбачається
забезпечити за рахунок коштів: місцевих бю джетів -  15700,0 тис. грн., 
коштів підприємств -  632700,0 тис. грн.

2.3. Розвиток рослинництва

Розвиток рослинництва буде здійснюватися шляхом:
підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського 

призначення, удосконалення структури посівних площ та розвитку земельних 
відносин;

запровадження сучасних інтенсивних та ефективних енерго- і 
ресурсозберігаючих технологій виробництва основних видів 
сільськогосподарських культур;

будівництва сховищ з регульованим газовим середовищем, придбання 
техніки та обладнання для садівництва;

збільшення рівня диверсифікації галузі;
подальшої роботи по удосконаленню системи виробництва добазового, 

базового та сертифікованого насіння сільськогосподарських культур;
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виконання комплексу робіт, пов’язаних з відтворенням, підвищенням та 
охороною родючості Грунтів на землях сільськогосподарського призначення;

докорінного поліпшення кормових угідь та створення громадських 
пасовищ, зокрема, на землях державної та комунальної форми власності;

формування та ефективне використання регіональних сортових ресурсів 
сільськогосподарських культур та садивного матеріалу;

підтримки малого та середнього підприємництва на селі - виробників 
продукції садівництва та овочівництва через стимулювання створення 
партнерських о б ’єднань власників земельних часток (паїв) та розширення рівня 
кооперації.

Ф інансування заходів у сумі 196654,0  тис. грн. передбачається  
забезпечити за рахунок коштів: держ авного бю джету -  3010,0 тис. гри., 
місцевих бю дж етів -  340,0 тис. грн., кош тів підприємств -  135928,0 тис. 
грн., інших кош тів -  57376,0 тис. гри.

2.3.1. У досконалення землекористування та структура посівних площ

З метою ефективного використання потенціалу області щодо 
виробництва основних видів продукції рослинництва, особливо зерна, 
Програмою передбачено наступну прогнозовану структуру посівних площ 
сільськогосподарських культур по всіх категоріях господарств Донецької 
області (таблиця 2.3.1).

Таблиця 2.3.1
П рогнозована структура  

посівних площ  сільськогосподарських культур по всіх категоріях 
господарств Д онецької області 

під урожай 2018-2020 років, тис. га

Н а й м е н у в а н н я  показників 2018 2019 2020
П лощ а ріллі -  всього  (тер и тор ія , 
п ідк он тр ол ь н а  у к р а їн сь к ій  владі)

1114,4 1114.4 1114,4

в том у числі:  зона  проведення  Л Т О 49,3 43,2 40,4
Рілля для с/г ви р о б н и ц т в а  (без  урахування  
зони проведення  А Т О )

1065,1 1071,2 1074,0

Ч исті пари та зон а А Т О 170,8 184.3 178.4
В тому числі чист і пари 121,5 141.1 138.0
Посівна площ а - всього 943,6 930.1 936.0
З ер н ові к ул ь тур и  - всього 572,5 567.7 571.1
Т ехн іч н і к ул ь тур и  - всього 280,0 270,4 272.5
у том у числі:  с о н я ш н и к 244.7 244.0 244.0
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К артопля 35,6 35,8 35,8
О вочі в ідк р и т ого  грунту та баш тан н і 16,1 16,6 16.8
к ультур и  - всього
К орм ові к ул ь тур и  - всього 39,4 39,6 39,8

2.3.2. Розвиток зерновиробництва

Природно-кліматичні умови та наявність родючих земель на території 
області сприяють вирощуванню практично всіх зернових культур і дозволяють 
отримувати високоякісне продовольче зерно для забезпечення внутрішніх 
потреб та формування експортного потенціалу.

Необхідність удосконалення функціонування аграрного ринку, 
нарощування обсягів виробництва зерна належної якості, створення умов для 
реалізації експортного потенціалу галузі вимагає розроблення комплексних 
заходів щодо розвитку зерновиробництва регіону.

Головні цілі зерновиробництва області:
формування структури посівних площ зернових культур на рівні 51% від 

загальної площі ріллі по кожному сільськогосподарському підприємству;
збереження обсягу валового виробництва зерна по всіх категоріях 

господарств на рівні 1,9 мли. тонн щорічно протягом дії Програми;
забезпечення потреб населення області і переробних галузей у зерні 

належної якості;
удосконалення регіональної інфраструктури аграрного ринку; 

здійснення регіональної науково-технічної політики в розвитку селекції і 
насінництва зернових культур;

інтенсифікації розви тку зерновог о господарства;
впровадження у виробництво елементів науково - обгрунтованої системи 

землеробства;
ефективного застосування мінеральних та органічних добрив та 

здійснення заходів щодо підвищення родючості грунтів;
впровадження системи інтегрованого захисту сільськогосподарських 

культур, покращення рівня селекції та насінництва.

2.3.3. Вирощ ування технічних культур

З метою забезпечення впровадження у виробництво елементів науково- 
обґрунтованої системи землеробства та удосконалення структури посівних 
площ сільськогосподарських культур у 2018-2020 роки передбачається 
здійснити комплекс організаційно-технологічних заходів щодо поступового
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зменшення посівних площ соняшнику та доведення їх частки до 23% від 
загальної площі орних земель (без урахування зони проведення АТО).

Таблиця 2.3.3.
Прогнозована структура  

посівних площ  технічних культур під урожай 2018-2020 років по всіх 
_____катег оріях і осподарств Д о ненької області, тис, га

роки

2018 2019 2020
т  •

1 ехнічні культури  -  всього 280.0 270,4 272,5

в т. ч.: с он я ш н и к 244.7 244.0 244.0

% до площі ріллі  (без  урахування  зони проведення  А Т О ) 23 23 ____23
Валове виробництво насіння соняшнику у 2020 році передбачається 

довести до 490,6 тис. тонн по всіх категоріях господарств, в тому числі: по 
сільськогосподарським підприємствам 361,4 тис. тонн (73,7%), господарствах 
населення -  129,2 тис. тонн (26,3%).

Критерії  ефективності: доведення урожайності соняшнику до 19,9 ц/га.

2.3.4. Вирощ ування овоче-баш танних культур та картоплі

Відсутність державних стимулів щодо розвитку переробної галузі 
сільськогосподарської продукції,  а також відсутність необхідних площ складів 
для зберігання готової продукції призвели до згортання вирощування картоплі, 
овочів, плодів та ягід сільськогосподарськими підприємствами. їх виробництво 
зосереджено переважно в господарствах населення.

Сільськогосподарськими підприємствами під урожай 2017 року картоплю 
посаджено на площі 286,6 га, або 0,8% до загальної площі по всім категоріям 
господарств області, на площі 35,1 тис. га (99,2%) картопля вирощується в 
господарствах населення.

У 2017 році овочеві (відкритого грунту) та баштанні культури по всіх 
категоріях господарств вирощувалися на площі 51,6 тис. га, або 5,2% 
до загальної посівної площі по всіх категоріях господарств області. Із цієї площі
б сільськогосподарських підприємствах овочеві культури вирощувалися лише 
на площі 726,2 га (1,4%), в господарствах населення -  на 50,8 тис. га (98,6%).

Розвиток овочівництва та баштанництва в області на 
період 2018-2020 років передбачається здійснювати шляхом:

збереження існуючої спеціалізації сільськогосподарських підприємств з 
вирощування картоплі, овочів та баштанних продовольчих культур;
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реконструкції існуючих внутрішньогосподарських меліоративних систем, 
облаштування систем краплинного зрошення та оновлення парку дощувальних 
машин;

будівництва теплиць для вирощування овочів у закритому грунті.
Виробництво овочевої продукції (відкритого та закритого грунту) по всіх 

категоріях господарств у 2020 році передбачається довести до 282,5 тис. тонн та 
картоплі -  до 469,6 тис. тонн.

К ритерії ефективності:
Забезпечення регіонального фонду споживання продукцією власного 

виробництва: овочами та баштанними продовольчими культурами -  на 63%, 
картоплею -  на 90%.

Збільшення площ вирощування овочівництва в закритому грунті на 1 1%.

2.3.5. Розвиток садівництва

Забезпечення населення області плодово-ягідною продукцією власного 
виробництва передбачається за рахунок залучення коштів державної підтримки 
(у тому числі за рахунок коштів Держфонду підтримки фермерських 
господарств),  бюджетів територіальних громад та коштів міжнародних 
організацій з надання матеріально-технічної допомоги шляхом:

комплексного розвитку виробничої бази, зберігання, переробки та збуту 
плодово-ягідної продукції та продуктів її переробки;

закладення нових плодових та горіхоплідних багаторічних насаджень на 
площі 431,6 га.

Виробництво плодоягідної продукції та винограду по всіх категоріях 
господарств у 2020 році передбачається довести до 103,4 тис. тонн (115% 
до 201 7 року), площу насаджень довести до 7,3 тис. га (1 1 1%).

К ритерії ефективності:
забезпечення регіонального фонду споживання продукцією садівництва 

власного виробництва на 89,5%;

2.4. Розвиток тваринництва

Тваринництво -  одна з провідних галузей сільського господарства області, 
призначення якої -  забезпечити виробництво продукції тваринництва в обсягах, 
які повністю задовольняють потребу населення регіону.

Розведенням великої рогатої худоби молочного напряму займаються 
37 сільськогосподарських підприємств та м ’ясного - 3 господарства, в яких 
утримується 31,3 тис. голів великої рогатої худоби, у т.ч. 13,4 тис. голів корів.
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Атестовано 11 племінних заводів та 7 племінних репродукторів, 
продуктивність корів в яких досягає 6500-7000 кг (ТОВ «Агрофірма «Світанок», 
С І OB «Агрофірма «Нива», філія «ГІавлівська» ТОВ «Агрофірма «Агротіс» 
Марийського району).

Функціонують 7 доїльних залів, де виробництво молока ведеться за 
сучасними технологіями (біля 30% молока від валового обсягу виробництва 
сільськогосподарських підприємств області).

Продуктивність корів по сільськогосподарських підприємствах 
у 2017 році склала 5676 кг - це найвищий показник за всю історію молочного 
скотарства області.

У 2017 році підприємством ТОВ «Нова Нива» (Нікольський район) було 
впроваджено технологію доїння корів із застосуванням роботів, що забезпечує 
високу якість та зменшення собівартості молока.

І алузь молочного скотарства зазнає негативного впливу через постійне 
скорочення чисельності поголів’я корів сільськогосподарськими 
підприємствами (з 15,3 тис. голів у 2015 році до 13,4 тис. голів у 2017 році), що 
відображує загальну тенденцію по Україні в цілому.

Господарствами населення виробляється біля 62% загального валового 
виробництва молока, проте його якість не відповідає стандартам, внаслідок чого 
виникають проблеми з виробництвом якісних молочних продуктів та їх 
реалізацією на внутрішньому і зовнішніх ринках, знижується дохідність 
домогосподарств.

.Достатньо високий рівень розвитку галузі свинарства. Протягом останніх 
п'яти років регіон займає перше місце серед областей України по чисельності 
поголів’я свиней (до 486 тис. голів).

Вирощуванням свиней займаються 42 сільськогосподарських 
підприємства, у тому числі вертикально-інтегровані структури із замкнутим 
циклом виробництва ПрАТ «АПК - ІНВЕСТ» (Покровський район) з 
одночасним утриманням більш ніж 240 тис. голів та ПрАТ «Бахмутский 
Аграрный Союз» (Бахмутський район) - 93 тис. голів.

В галузі птахівництва працюють 15 підприємств. Найбільша чисельність 
иоголів я птиці яєчного напряму утримується в ГОВ «Маріупольська 
птахофабрика» (Волноваський район).

В 2017 році розпочали діяльність три нових птахофабрики: 
ТОВ «Слов’янська хохлушка», СПС «Агро» (Слов’янський район), 
ІОВ «Щербинівська птахофабрика» (Костянтинівський район), що сприяло 
збільшенню чисельності поголів’я птиці на 30%, валового виробництва яєць - 
на 25%.
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Серед інших регіонів України по чисельності поголів’я овець область 
займає восьме місце. Одним із провідних підприємств галузі вівчарства є 
І OB «Маріупольська птахофабрика» (Волноваський район).

Внаслідок підвищення споживчого попиту на продукцію козівництва 
значно збільшилась чисельність поголів’я кіз, планується будівництво доїльного 
залу.

У 2018 році в ТОВ «Краматорський кролик» планується введення в 
експлуатацію четвертої кролеферми на 1800 толів одночасного утримання, 
у т.ч. 900 кролематок. Планується збільшення обсягів виробництва м ’яса 
до 65 тонн на рік (у забійній вазі).

Шляхи вирішення проблем:
підвищення ефективності використання в селекційному процесі 

найкращих генетичних ресурсів вітчизняного та зарубіжного походження;
охоплення штучним осіменінням маточного поголів'я великої рогатої 

худоби в усіх категоріях господарств (створення 13 пунктів штучного 
осіменіння);

будівництво цехів з виготовлення комбікормів на територіях Соледарської 
ОТГ та Великоновосілківського району;

створення пунктів забою тварин на територіях Бахмутського району та 
Соледарської О Т Г ;

будівництво цехів з переробки продукції тваринництва, а саме: у напряму 
переробки молока (на територіях Покровського, Волноваського, Марийського 
районів та Черкаської ОТГ Слов'янського району) та переробки м'яса (на 
територіях Покровського району та Лиманської ОТГ).

К ритепії ефекти в ності:
збільшення обсягів виробництва молока до 195,5 тис. тонн при 

чисельності поголів’я корів молочного напрямку 33,9 тис. голів;
підвищення продуктивності корів до 5792 кг та зниження собівартості 

молока за рахунок застосування сучасних технологій у його виробництві;
підвищення рівня забезпеченості продукцією власного виробництва 

регіонального фонду споживання м ’яса та м 'ясних продуктів, молока та 
молочних продуктів, яєць до 71%, 43,7% та 100% відповідно.

На фінансування заходів щодо розвитку тваринництва  
передбачається виділення кош тів у сумі 129331,0 гис. грн., у т.ч. місцевих 
бюджетів -  800,0 тис. грн, коштів підприємств -  128491,0 тис. грн., 
інші кошти -  40,0 гис. грн.
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2.5. Розвиток харчової та переробної промисловості

Харчова та переробна промисловість області представлена 12-ма 
нідіалузями: хлібопекарською, борошномельно-круп'яною, оліє-жировою
М ясною, молочною, кондитерською, виноробною, пиво-безалкогольною’ 
консервною, рибною солевидобувною, комбікормовою. Функціонують 144 
підприємства харчової  і переробної промисловості,  серед них 22 великих 
підприємства, 122 -  середньої і малої потужності.

Для забезпечення населення високоякісними продуктами харчування
дотримання соціальних стандартів та нормативів у сільській місцевості,’

іворсння кращих умов для життя і праці на селі передбачаються наступні 
заходи, а саме: ^

придбання обладнання з переробки молочної продукції на територіях 
Іокровського, Волноваського, Марийського районів та Черкаської ОТГ 

С. лов янського району;

_ придбання обладнання для консервних цехів з виготовлення плодових 
сокш квашених овочів, _їх_ охолодження та зберігання на територіях 

Р інського, Великоновосілківського районів та Лиманської  ОТГ;
придбання обладнання по виготовленню та пакуванню круп'яних виробів 

на територіях Олександрівського, Покровського районів;
придбання лінії для сортування та пакування продукції садівництва на 

території Великоновосідківького району;
будівництво борошно-меленого цеху на території Покровського району
будівництво підприємства з виробництва хлібобулочних та кондитерських 

виробів на територіях Великоновосілківського, Покровського, Мангушського 
районів та Іллінівської ОТГ Костянтинівського району;

оудівництво заводу по переробці насіння соняшнику, виготовлення 
рафінованої соняшникової олії та пакування, виготовлення майонезу на 
територіях Волноваського та Олександрівського районів, м.Покровськ;

створення підприємств з переробки риби на територіях Бахмутського 
Волноваського районів та Миколаївської ОТГ Слов 'янського району.

Прогнозні обсяги виробництва окремих видів харчової продукції 
до 2020 року викладені у додатку 2.

Програмою передбачається  формування регіональної  політики 
сприяння залученню  ̂ в агропромисловий комплекс інвестицій провідних 
компаній, у тому числі іноземних, для розміщення філіалів, підрозділів тощо

Ф інансування заходів у сумі 627762,0 тис. грі,, передбачається  
забезпечити за рахунок коштів: місцевих бю джетів -  500,0 тис. гри., коштів 
підприємств -  352862,0 тис. гри., інших кош тів -  274400,0 тис. грн.
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2.6. Гарантування безпеки та якості продовольства

о б ' ї а с т і ' Г н Т г J " ™  'И " Р,ІМК0М Р°ЗВИТКУ хаР“ “ ої та переробної промисловості 
обласп е вдосконалення галузевих стандартів до »гальносвропейсмснх вимог
якості и екологічної безпеки (НАССР).

у п р о в а д ж е н н я  систем уираішінпя безпечністю харчових продуктів буде 
а < к  печено в і д п о в і д н о  до Закону України «Про основні принципи т а  вимоги

до оезнечності та якості харчових продуктів».
Зі 144 підприємств харчової і переробної промисловості регіону 80 

підлягають впровадженню системи НЛССР, інші здійснюють первинне
вирооництво або надають послуги населенню.

3-.б*ї , ™ СУВ#ННЯ 3аХ°ДІ" У СУМІ 38229'° ™ с- ГР"- ”«ред®ач*сть«я 
1ЯПППП рахунок- кош тів: держ авного бюджету -

94,0 тис і рн ГРН” К0"ПІВ " ІД"рИ™ е ш  " |3 5 ’°  ™ с- 4>н., інших коштів -

2.7. Науково-методичне забезпечення агропромислового виробництва

 ̂ Науково-методичне забезпечення агропромислового виробництва буде 
здійснюватися за тісної співпраці науковців Донецької державної 
сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук

країни з сільськогосподарськими товаровиробниками області, на базі якої 
і іередоачапься створення Центру інноваційного розвитку сільських територій 
Донецької ооласті, що забезпечить:

надання^ суб’єктам господарювання агропромислового комплексу 
кваліфікованої допомоги за різними напрямками ведення аграрного бізнесу;

 ̂ формування мережі базових сільськогосподарських підприємств для 
здійснення першочергового випробування і впровадження у виробництво 
па\кових розробок інноваційного спрямування;

запровадження на постійній основі проведення обласних та районних 
заходів (конференцій, днів поля, семінарів - практикумів, виставок наукових 
досягнень тощо) для підвищення рівня обізнаності сільськогосподарських 
іоваровирооників в сфері агропромислового виробництва.

Ф інансування заходів у сумі 750,0 тис. гри. нередбачасться  
забезпечити за рахунок інших кош тів -  750,0 тис. гри.

2.8. Держ авна підтримка заходів в агропромисловом у комплексі

Реалізація програм державної підтримки аграрного сектору економіки 
сприятиме розвитку як великотоварного сегменту сільськогосподарського
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іС г „ іт:б-^гечить диігамііі,,ий р о " иток дрі&-  '-х

12900^0 іжч^‘ртмм«Ітів3дсрж»вногобіо/иіс^ !̂С̂ ВЯННЯ ” ,0ДІВ "|,ог<>1ш"

III. Економічний розвиток сільських територій

з. І . П ідвищ ення інвестиційної привабливості агропромислового комплексу

Загальною метою розвитку регіону є  створення у м о в  які забезпеч-™

і г ™ : : : : , 1 і а г , : : гем,,и економічного з~ " ° ™  ^- населення. Іаким чином, основою економічного зростання має стати
інвестиційно-інноваційна діяльність як головний факгар ібіл ь.оення
конкурентних переваг, а саме -зниження собівартості, підвищення якості  
освоєння нових ринків, поліпшення іміджу. двищення ЯКОСТІ,

передбачає: " 'ДВИЩЄИ" Я інвес™«'йної привабливості реї іону Програма

створення та постійну підтримку інвестиційної інтерактивної кавти агропромислового комплексу; рамивної карій
організацію та проведення семінарів-тренінгів з суб’єктами 

підприємницької діяльності щодо розробки інвестиційних проектів;
проведення виставково-ярмаркових заходів;

видання презентанійної продукції (поліграфічної, мультимедійної то,110)
в ідв е ден н я  ін в е с т и ц ій н о  п р и в абл и в и х  з е м е л ь н и х  д ілянок  ініціювання  

створення і н д у с т р іа л ь н и х  парків з п е р е р о б к и  с іл ь с ь к о г о с п о д а р с ь к о ї  про“

Па,ЖІВ 3 "ЄРЄРОбКИ “ о с о д а р с ь к о ї

р о б о ч и х “  НаДХ0ДЖЄНЬ У місцеві  в - » « * « ™  - а  с т в о р е н н я  дод а т к о в и х

збільшення експортних можливостей виробників переробної галузі •
„ і „ в „ , п Г иРЄННя У-М0В -т  Р 0 Ж К у  т я о г о  й «ЧРСДНЬОГО Підприємництва,  

дв и щ е н н я  д о б р о о у т у  и купівельної  с п р о м о ж н о с т і  населення

Фінансування заходів на суму 2500,0 тис. гри.' передбачається
К0" " ІВ МІСЦ0ВНХ бюлжет|в -  1*0.0 тис. гри., іншихкош і їв -  2350,0 тис. гри.
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3.2. С творення інф раструктури, підвищ ення продуктивності та 
конкурентоспромож ності продукції аграрного сектору

Для оптимального функціонування аграрного сектору та підвищення його 
конкурентоспроможності в умовах реалізації  нової аграрної політики на 
ринкових засадах особливе значення має розбудова інфраструктури аграрного 
ринку із залученням інвестицій, у тому числі іноземних, значних приватних 
капіталовкладень.

Програма передбачає:
будівництво елеваторних, логістичних комплексів з переробними

потужностями;
створення електронного майданчику з пошуку ринків збуту

сільськогосподарської продукції та продукції її переробки;
створення мережі магазинів сільськогосподарської продукції; 
організація та проведення ярмарок з продажу населенню 

сільськогосподарської продукції;
створення ринку свіжої агропродукції поблизу автошляхів; 
залучення до участі у виставкових заходах державного регіонального та 

міжнародного рівнів;
забезпечення реалізації сільськогосподарської продукції в регіоні 

безпосередньо виробником або професійним посередником.
Ф інансування заходів на суму 288370,0 тис. гри. передбачається

забезпечити за рахунок коштів: обласного бю джету -  7270,0 тис. грн., 
місцевих бю дж етів -  6920,0 тис. гри., підприємств -  59780,0 тис. грн., інших 
коштів -  214400,0 гне. грн.

3.3. Розвиток сільськогосподарського підприємницького середовища

З метою сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на селі, 
створенню нових або розширенню існуючих виробничих потужностей та 
робочих місць у сільській місцевості Програма передбачає:

сприяння кластеризаціїї економіки агропромислового комплексу регіону 
шляхом створення агрокластерів на територіях Костянтинівського, 
Великоновосілківського, Слов’янського районів та Лиманської ОТГ, м. 
Маріуполь (додаток 4);

надання фінансової підтримки для створення 100 фермерських (сімейних 
фермерських) господарств молочного напряму на територіях 12 районів та 7 
о б ’єднаних територіальних громад (додаток 4);

створення 40 особистих селянських господарств шляхом надання 
земельних ділянок загальною площею до 80 га;
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забезпечення доступу до системи державної підтримки, регіональних 
програм підтримки малого та середнього бізнесу, коштів територіальних 
громад, сприяння залученню до міжнародних програм підтримки;

підвищення обізнаності підприємців про можливості залучення 
фінансових ресурсів шляхом проведення навчань з питань підготовки до участі 
у конкурсах на отримання грантової підтримки;

закупівля для 2,5 тисяч особистих селянських господарств установок 
індивідуального доїння молока;

створення 14 о б ’єктів сільського зеленого туризму на територіях 2 районів 
та 3 о б ’єднаних територіальних громад (додаток 4).

Розвиток рибного господарства планується шляхом: 
придбання обладнання для суб’єктів підприємництва з аква-культури; 
впровадження вирощування товарних партій річкової форелі; 
надання фінансової підтримки на розведення ставкової риби (додаток 1). 
Фінансування заходів на суму 184432,0 тис. гри. передбачається  

забезпечити за рахунок коштів: державного бюджету в сумі
33156.0 тис. гри., обласного бюджету -  50000,0 тис. гри., місцевих бюджетів
-  10771,0 тис. гри., коштів підприємств -  59460,5 тис. гри., інших коштів -
3 1045.0 тис. грн.

Порядок використання коштів обласного бюджету на виконання заходів 
комплексної програми економічного розвитку сільських територій Донецької 
області на 2018-2020 роки буде затверджено окремим розпорядженням голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації.

3.4. Розвиток системи дорадництва га інформаційної підтримки  
суб'єктів господарювання АПК

'З метою покращення умов господарювання га торгівлі, підвищення 
економічної обізнаності та соціальної активності сільського населення, 
підвищення обізнаності підприємців про можливості залучення фінансових 
ресурсів, а також сприяння реалізації державної та регіональної політики в 
сфері агропромислового виробництва передбачається:

створення громадської організації «Донецька ооласна
сільськогосподарська дорадча служба»;

сприяння у впровадженні новітніх, інноваційних технологій з розвитку 
овочівництва закритого грунту, технологій вирощування м яса, молока,
кормовиробництва, бджільництва;

проведення інформаційно-роз'яснювальної і консультативної роботи щодо 
створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, сімейних
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фермерських господарств, організація поїздок до кооперативно-навчальних 
ферм;

вивчення та популяризація досвіду успішних кооперативів інших регіонів 
України;

запровадження на постійній основі заходів'  з надання методологічної, 
консультативної допомоги об'єднаним територіальним громадам області;

створення Школи фермерів на базі Олександрівського професійного 
аграрного ліцею;

відзначення новостворених суб'єктів малого підприємництва в сфері 
агропромислового виробництва з нагоди Дня працівників сільського 
господарства.

Фінансування заходів на суму 19673,0 тис. грн. передбачається 
забезпечити за рахунок коштів: державного бюджету -  501,0 тис. гри., 
обласного бюджету -  5900,0 тис. грн., місцевих бюджетів -  454,0 тис. грн., 
коштів підприємств -  25,0 тис. гри., інших коштів -  12793,0 гис. грн.

3.5. Розвиток сільськогосподарської  кооперації

З метою підвищення рівня розвитку кооперативного сегмента аграрного 
ринку, підвищення дохідності особистих селянських господарств та невеликих 
за розміром фермерських господарств, збільшення чисельності самозайнятого 
сільського населення, зниження відтоку робочої сили з сільських територій, 
руйнування їх соціально-побутової та інженерної інфраструктури 
передбачається:

надання організаційної та фінансової підтримки у створенні 15 
кооперативних формувань сільськогосподарських товаровиробників на 
територіях 9 районів та 1 об 'єднаної  територіальної громади (додаток 4);

придбання 23 одиниць міні-техніки та обладнання для заготівлі, міні- 
переробки, зберігання продукції сільськогосподарськими обслуговуючими 
кооперативами;

будівництво 6 кооперативних елеваторів на територіях Бахмутського, 
Великоновосілківського, Мангушського, М ар ’їнського районів (додаток 4);

створення 4 кооперативних пунктів забою худоби на територіях 
Бахмутського району та Соледарської ОТГ (додаток 4);

проведення інформаційно-роз’яснювальної і консультативної роботи 
щодо створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, сімейних 
фермерських господарств, організація поїздок до кооперативно-начальних 
ферм.

На фінансування заходів передбачається спрямувати 389652,0 тис. 
гри, у т. ч. за рахунок коштів державного бюджету -  8000,0 тис. грн.,
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обласного бюджету -  4125,0 тис. гри., місцевих бюджетів -  9365,0 тис. гри., 
коштів підприємств -  152725,0 тис. гри., інших коштів -  215437,0 тис. гри.

Порядок використання коштів обласного бюджету на виконання заходів 
комплексної програми економічного розвитку сільських територій Донецької 
області на 2018-2020 роки буде затверджено окремим розпорядженням голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації.

3.6. Ринок матеріально-технічних ресурсів та послуг

З метою поліпшення ситуації з формування та відтворення матеріально- 
технічної бази сільськогосподарських товаровиробників передбачається:

розвиток ринків агротехнічних послуг для сільськогосподарських 
товаровиробників шляхом оновлення та модернізації  парку 
сільськогосподарської техніки та устаткування.

До 2020 року планується придбання 475 одиниць нової 
сіл ьс ько і 'оси о даре ької тех піки.

З метою сприяння активізації  аграрної економіки спільно з департаментом 
базових галузей промисловості облдержадміністрації, провідними 
підприємствами машинобудівної  галузі регіону розпочато опрацювання 
питання технічної можливості та економічної доцільності як для виробників, 
так і аграріїв виготовлення сільськогосподарської техніки, обладнання, 
запасних частин до них.

Фінансування заходів передбачається забезпечити за рахунок коштів 
підприємств у сумі 601668,0 тис. гри.

3.7. Впровадження інноваційних технологій в галузі АГ1К

Впровадження інноваційних технологій передбачається шляхом: 
застосування сучасних технологій у виробництві молока (доїння із 

застосуванням роботів);
будівництво нових та реконструкції існуючих тваринницьких комплексів 

та ферм, в тому числі придбання (оновлення) їх обладнання; 
будівництво комплексу з виробництва біогазу; 
придбання систем вен тиляції та годівлі свиней; 
запуск лінії  по виробництву кормових гранул.
На фінансування заходів передбачається спрямувати

609100.0 тис. гри., у т. ч. за рахунок коштів державного бюджету -
88000.0 тис. грн., коштів підприємств -  305100,0 тис. грн., інших коштів -
216000.0 млн. грн.
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IV. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснює 

облдержадміністрація, поточну координацію -  департамент агропромислового 
комплексу та розвитку сільських територій облдержадміністрації.

Керівник апарату 
обл держадм ІН істрації

Комплексна програма економічного розвитку сільських територій Донецькій 
області на 2018-2020 роки розроблена департаментом агропромислового 
комплексу та розвитку сільських територій облдержадміністрації.

Директор департаменту 
а і ро 11 ро м и с і  і о во і 'о ко м г і і  і ексу 
та розвитку сільських територій 
обл держадм і 11 істрації



Додаток 1
до комплексної програми економічного 
розвитку сільських територій 
Донецької області на 2018-2020 роки

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
до комплексної програми економічного розвитку сільських територій Донецької області на 2018-2020 роки

Н айменування завдання
Н айменування

показника

У  т.ч  за  рокам и

Н айм енування заходу
В ідповідальний

виконавець

Розподіл 
кош тів за 

роками

Д ж ерела
В т.ч.

Значення
показника

(всього) 2018 2019 2020

фінансуван 
ня, всього 

тис.грн

Д ерж авний 
бю дж ет *

О бласний 
бю дж ет *

М ісцевий
бю дж ет*

Кош ти
п ідприєм ств

Інш і кош ти

Раціональне 
використання земель 
сільськогосподарського 
призначення та 
здійснення заходів з 
охорони та підвищ ення 
родю чості грунтів

площ а, тис. га 165 55 55 55
2 .1 . Р о 'і ш г і’о к  зед

проведення суцільної 
агрохім ічної п аспортизац ії 
земель
сільськогосподарського 
п ризначення та  виготовлення 
еколого-агрохім ічних 
паспортів полів (ділянок)

ІбЛЬННХ в ід н о с и н
Д онецька ф ілія  Д П  
"Інститут охорони 

грунтів У країни", РД А , 
виконавчі органи 

м іських рад, р ад  О ТГ, 
ВЦА, 

с ільськогосподарські 
п ідприєм ства

2018 1790,0 855,0 935,0

2019 2124,0 924,0 1200,0

2020 2930,0 1430,0 1500,0

площ а, га 513 232 164 117 здійснення докорінного 
поліпш ення сінож атей та 
пасовищ , зокрем а, на землях 
держ авної власності та 
створення гром адських 
пасовищ

Виконавчі органи 
м іських рад, рад О ТГ, 

ВЦА, ГУ 
Д ерж геокадастр у 
Д онецькій  області

2018 2115,0 1156,0 959,0

2019 1017,0 547,0 470,0

2020 803,0 518,0 285,0

площ а, га 963 128 347 488 розкорчування застарілих 
багаторічних насадж ень та 
перевод площ  під ними в орні 
землі

Д епартам ент 
агропромислового 

комплексу та розвитку 
сільських територій  

облдерж адм іністрації 
(далі - Д епартам ент А П К 

та РС Т  Д О Д А ), ГУ 
Д ерж геокадастру у 
Д онецькій  області, 

суб 'єкти  господарю вання 
А П К

2018 2986,0 2986,0

2019 9487,0 3697,0 5790,0

2020 13624,0 2040,0 11584,0
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Значення
У т.ч за  роками

Д жерела В т.ч.
Н айменування завдання Найменування

показника
В ідповідальний

виконавець

Розподіл
показника

(всього) 2018 2019 2020
Н айм енування заходу кош тів за 

роками

фінансуван 
ня, всього 

тис.грн
Д ерж авний 
бю дж ет *

О бласний  
бю дж ет *

М ісцевий
бю дж ет*

К ош ти
підприєм сті Інші кош ти

показник 
природної і 
ефективної

20 4 6 10 розробка та удосконалення 
ресурсоощ адних та 
ландш аф тно-адаптованих

2018 1209,0 1209,0

родю чості, % агротехнічних
агром еліоративних заходів на

Н аціональний  науковий 
центр «Інститут 

грунтознавства та

2019 1442,0 1442,0

Д онецького регіону
2020 1722,0 1722,0

розробка та  удосконалення 
сучасних систем  удобрення 
сіл ьськогосподарських 
культур у  с івозм інах для 
п ідвищ ення їх урож айності та 
отрим ання якісної і еколого

агрохім ії імені О .Н. 
С околовського» Н ААН 

України

2018 335,0 335,0

2019 0

безпечної продукції 
рослинництва

2020 0

землеустрою
площ а
інвентарізовани 
х земель під

0 проведення інвентаризації 
зем ель під полезахисними

2018 1738,0 1738,0

полезахисними 
лісосмугами, га

технічної докум ентац ії) - без 
ф ормування земельних

2019 0

д ілянок

Д епартам ент А П К  та 
Р С Т  Д О ДА

2020 0

площ а
інвентарізовани 
х земельних

0 проведення інвентаризації 
зем ельних д ілянок водного 
ф онду (виготовлення технічної

2018 0

фонду, га
ддокум ентац ії з  додаванням 
п аспортів водних об 'єктів) - 
без ф ормування земельних

2019 0

ділянок** 2020 0

ціни зем ельних д ілянок, 
забезпечення прозорості 
та запобігання 
корупційним діянням

площа, га 12165 4055 4055 4055 підготовка, організація та 
проведення земельних торгів у 
ф орм і аукціону

Ю ридичні та фізичні 
особи-підприєм ці, які 

м аю ть право виконувати

2018 1315,7 0,7 1315,0

ці заходи згіднот з 
чинним законодавством

2019 1315,7 0,7 1315,0

2020 1315,7 0,7 1315,0
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Н айменування завдання
Н айменування

показника

У  т.ч  за роками

Н айм енування заходу
В ідповідальний

виконавець

Розподіл 
кош тів за 

роками

Д жерела 
фінансуван 
н я ,всього  

тис.грн

В т.ч.
Значення
показника
(всього) 2018 2019 2020

Д ерж авний 
бю дж ет *

О бласний 
бю дж ет *

М ісцевий
бю дж ет*

К ош ти
п ідприєм ств

Інш і кош ти

П окращ ення стану 
непродуктивних земель, 
повернення земель у 
сільськогосподарське 
виробництво

площ а, га 672 224 224 224 здійснення поліпш ення 
м алопродуктивних угідь

Ю ридичні та ф ізичні 
особи-підприєм ці, які 

м аю ть право виконувати 
ц і заходи згіднот з 

чинним  законодавством

2018 6950,0 5850,0 100,0 1000,0

2019 6950,0 5850,0 100,0 1000,0

2020 6950,0 5850,0 100,0 1000,0

Розробка уніф ікованого 
плану формування 
території об'єднаної 
територіальної громади

кількість
проектів,
одиниць

1 1 впровадж ення п ілотного 
проекту

М иколаївська О Т Г 2018 1300,0 130,0 1170,0

2019

2020

В ідновлення грунтового 
покриву, покращ ення 
структури рельєфу, 
повернення земель до 
господарського обороту 
та  поліпш ення 
екологічного стану 
поруш ення земель

площ а, га 240 80 80 80 здійснення рекультивації 
поруш ених зем ель та 
використання родю чого ш ару 
грунту п ід час проведення 
робіт, пов'язаних із 
поруш енням земель

Ю ридичні та  ф ізичні 
особи-підприєм ці, які 

м аю ть право виконувати 
ці заходи згіднот з 

чинним законодавством

2018 363001,0 1270,0 61731,0 300000,0

2019 65000,0 50000,0 15000,0

2020 60000,0 40000,0 20000 ,0

РАЗОМ X X X X X X X

2018-2020 557420,1 7917,0 1738,0 21173,1 164389,0 362203,0
2018 382739,7 2399,0 1738,0 8406,7 65752,0 304444,0
2019 87335,7 2366,0 0,0 6397,7 54997,0 23575,0
2020 87344,7 3152,0 0,0 6368,7 43640,0 34184,0
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Найменування завдання
Н айменування

показника

Значення
показника

(всього)

У  т .ч  за  роками

Н айм енування заходу
В ідповідальний

виконавець

Розподіл 
кош тів за 

роками

Д ж ерела 
фінансуван 
ня, всього 

тис.грн

В т.ч.

2018 2019 2020
Д ерж авний 
бю дж ет *

О бласний 
бю дж ет *

М ісцевий
бю дж ет*

К ош ти
підприєм ств

Інш і кош ти

2.2. Екологізаціа сільськогосподарського виробництва та населених пунктів
П окращ ення фіто 
санітарного стану 
сільськогосподарських 
угідь, зокрема, шляхом 
знищ ення та 
попередження 
розповсю дження 
карантинного бур'яну 
амброзії полинолистої

площ а, тис.га 24,5 7,8 8,2 8,5 знищ ення ам брозії 
полинолистої ш ляхом висіву 
багаторічних трав

Зем левласники та 
зем лекористувачі під 

контролем орган ів влади 
та д ерж авних ф іто- 

сан ітарних інспекторів, 
управління з контролю  

за використанням  та 
охороною  зем ель ГУ 
Д ерж геокадастру у 
Д онецькій  області,
Г оловне управління 

Д ерж продспож ивслуж би 
в Д онецькій  області

2018 6300,0 1500,0 4800,0

2019 6900,0 1800,0 5100,0

2020 7200,0 1900,0 5300,0

площ а, тис.га 717 237 242 238 знищ ення ам брозії 
полинолистої ш ляхом 
застосування гербіцидів

Зем левласники та 
зем лекористувачі під 

контролем орган ів влади 
та держ авних ф іто- 

санітарних інспекторів, 
управління з контролю  

за  використанням  та 
охороною  зем ель ГУ  
Д ерж геокадастру у 
Д онецькій  області,
Г оловне управл іння 

Д ерж продспож ивслуж би 
в Д онецькій  області

2018 118500,0 118500,0

2019 121000,0 121000,0

2020 120600,0 120600,0
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Н айменування завдання
Найменування

показника

У т .ч  за  роками

Н айм енування заходу
В ідповідальний

виконавець

Розподіл 
кош тів за 

роками

Д ж ерела 
фінансуван 
ня, всього 

тис.грн

Державний 
бю дж ет *

О бласний 
бю дж ет *

а  т.ч.

М ісцевий
бю дж ет*

К ош ти
тідприємств

нш і кош ти
Значення
показника

(всього) 2018 2019 2020

гїлощ а, тис.га 119,2 41 39,5 38,7 нищ ення амброзії 
толинолистої шляхом 
-шзького багаторазового 
ж ош уван н я до початку 
цвітіння карантинного бур'яну

Зем левласники  та  
зем лекористувачі під 

контролем  орган ів влади 
та  д ерж авни х  фіто- 

сан ітарни х  інспекторів,

2018 16500,0

управл інн я з контролю  
за  використанням  та 
охороною  земель ГУ 
Д ерж геокадастру у 
Д онецькій  області,
Г  оловне управління 

Д ерж продспож ивслуж би 
в Д онецькій  області

2019 17100,0 3500,0 13600,0

2020 17900,0 3700,0 14200,0

площ а, тис.га 643 210 213 220 знищ ення амброзії 
полинолистої шляхом 
ди скуванн я полів після 
збирання озимих та  ранніх 
яри х  зернових культур

Зем левласники  та 
зем лекористувачі під 

контролем  органів влади 
та  держ авних фіто- 

сан ітарни х інспекторів, 
уп равл інн я з контролю  

за  використанням  та 
охороною  земель ГУ 
Д ерж геокадастру у 
Д онецькій  області,
Головне управління 

Д ерж продспож ивслуж би 
в Д онецькій  області

2018 71200,0

2019 72100,0 72100,0

2020 73100,0

15700 0

73100.0

632700.0 0,0

Р А З О М X X X X X X X

2018-2020
2018

648400.0
212500.0 0,0 0,0 4800,0 207700,0 0,0

2019 217100,0 0,0 0,0 5300,0 211800,0 0,0

2020 218800,0 0,0 0,0 5600,0 213200,0 0,0
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Значення
У т.ч  за  роками

Д ж ерела В т.ч.
Н айменування завдання Н айменування

В ідповідальний
виконавець

Розподіл
показника показника

(всього) 2018 2019 2020
Н айм енування заходу

'У 1 Р т в в т л .

кош тів за 
роками

фінансуван 
ня, всього 

тис.грн
Д ерж авний 
бю дж ет *

О бласний 
бю дж ет *

М ісцевий
бю дж ет*

К ош ти
підприєм сті Інш і кош ти

Збільш ення обсягів 
виробництва овочевої та 
плодово-ягідної 
продукції

площ а, га 431,6 214,6 111 106 закладання нових 
багаторічних насадж ень 
плодоягідних та  горіхоплідних

с рослинництва________

Д епартам ент А П К  та

2018 31661,0 90,0 6361,0 25210 ,0

культур РС Т  Д О Д А , РД А , О ТГ, 
ВЦ А , суб'єкти 

господарю вання А П К

2019 6445,0 6445,0

2020 4870,0 4870,0

одиниць
2 2 придбання техніки  та  

обладнання для  сад івництва Д епартам ент А П К  та 
РС Т  Д О ДА , РДА,

2018 0,0

виконавчі органи 
м іських рад, рад О ТГ, 

ВЦА, суб'єкти 
господарю вання А П К

2019 3500,0 250,0 1750,0 1500,0

2020 0

одиниць
3 1 2 будівництво теплиць для 

вирощ ування овоч ів у 
закритому грунті

Д епартам ент А П К  та
2018 30166,0 1750,0 28416 ,0

площ а, га 5,0 1,6 1,6 1,8 РС Т  ДО ДА , суб'єкти 
господарю вання АПК

2019 28166,0 27416,0 750,0

— ---------------------—--------- 2020 28166,0 27416,0 750,0

виробництва продукції 
рослинництва шляхом

3630 2830 800 реконструкція
внутріш ньогосподарських Д епартам ент А П К  та 

РС Т  ЛО ЛА  РЛА

2018 3750,0 3750,00

ефективного
використання виконавчі органи 

м іських  рад рад  О ТГ

2019 1050,0 1050,00

зрош уваних земель
ВЦА, суб'єкти 

господарю вання АПК

2020 0

кількість,
одиниць

зо 20 6 4 он овленн я(при дбанн я) 
дощ увальної техніки  та 
іригаційного обладнання

Д епартам ент А П К та 
Р С Т  Д О ДА , обласне

2018 33530,0 33 530,00

зесурсів, РД А , виконавчі 
органи м іських рад, рад

2019 5080,0 5 080,00

О ТГ, В Ц А, суб'єкти 
господарю вання А П К

2020 4000,0 4 000,00
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Н айменування завдання
Найменування

показника

У т.ч  за  роками

Н айм енування заходу
В ідповідальний

виконавець

Розподіл 
кош тів за 

роками

Д жерела 
фінансуван 
ня, всього 

тис грн

В т.ч.
Значення
показника

(всього) 2018 2019 2020
Д ерж авний 
бю дж ет *

О бласний 
бю дж ет *

М ісцевий
бю дж ет*

К ош ти
підприєм ств

Інш і кош ти

площ а, га 1440 910 300 230 облаш тування систем  
краплинного зрош ення Д епартам ент А П К  та  

РС Т  Д О Д А , Д онецьке 
обласне управління 

водних ресурсів, РД А , 
виконавчі органи 

м іських рад, рад О ТГ, 
ВЦ А , суб'єкти  

господарю вання А П К

2018 3120,0 3120,0

2019 4920,0 4920 ,0

2020 5220,0 4470,0 750,0

Впровадження у 
виробництво сортів 
(гібридів)
сільськогосподарських 
культур, адаптованих до 
природно-клім атичних 
умов регіону

кількість, сорт 
дослідів (4 
повторення)

10680 3320 3560 3800 проведення випробовування 
сортів рослин з метою  
визначення придатності до 
пош ирення їх  в У країн і (в 
умовах клім ату Д онецької 
області)

Д онецький обласний 
держ авний  центр 
експертизи сортів 

рослин

2018 990,0 990,0

2019 1000,0 1000,0

2020 1020,0 1020,0

РАЗОМ X X X X X X X

2018-2020 196654,0 3010,0 0,0 340,0 135928,0 57376,0
2018 103217,0 990,0 0,0 90,0 48511,0 53626,0
2019 50161,0 1000,0 0,0 250,0 46661,0 2250,0
2020 43276,0 1020,0 0,0 0,0 40756,0 1500,0

2.4. Розвиток тваринництва
Розвиток галузі 
молочного скотарства

кількість, голів 300 0 100 200 збільш ення чисельності 
поголів'я корів м олочного 
напрямку ш ляхом придбання С уб'єкти 

господарю вання А П К

2018 0

2019 2300,0 2300,0

2020 20000,0 20000,0

кількість,
одиниць

13 4 4 5 підвищ ення генетичного 
потенціалу В РХ  шляхом 
створення пунктів ш тучного 
осіменіння

Д епартамент А П К  та 
РС Т  Д О Д А , РДА, 
виконавчі органи 

міських рад, рад О ТГ, 
ВЦ А , суб 'єкти  

господарю вання А П К

2018 460,0 260,0 200 ,0

2019 440,0 240,0 200,0

2020 550,0 300,0 250 ,0
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Найменування завдання
Н айменування

показника

У  т.ч  за  роками

Н айм енування заходу
В ідповідальний

виконавець

Розподіл 
кош тів за 

роками

Д ж ерела 
ф інансуван 
ня, всього 

тис.грн

В т.ч.
Значення
показника

(всього) 2018 2019 2020
Д ержавний 
бю дж ет *

О бласний 
бю дж ет *

М ісцевий
бю дж ет*

Кош ти
підприєм ств

Інш і кош ти

Удосконалення ведення 
селекційно-племінної 
роботи

ВРХ, голів 2 2 п ридбання плідників 
ім портної селекції

С уб'єкти  
господарю вання А П К

2018 2900,0 2900,0

свині, голів 24 24 2019 0

барани, голів 2 2 2020 0

чисельність
поголів'я
племінного
молодняку
свиней,
завезених за
імпортом, голів

1200 400 400 400 підвищ ення генетичного 
потенціалу свиней

С уб'єкти  
господарю вання А П К

2018 3547 3547

2019 3547 3547

2020 3547 3547

Розвиток галузі 
свинарства

кількість,
об 'єктів

2 2 будівництво приміщ ення для 
одночасного утрим ання 2,5 
тис.гол ів  свиней. О рганізація 
роботи цеху забою  тварин та 
м 'ясопереробки

С уб'єкти  
господарю вання А П К

2018 0

2019 60000,0 60000,0

2020 0

Розвиток бдж ільництва кількість,
одиниць

1 1 створення господарства з 
виробництва та  продаж у меду

С уб'єкти  
господарю вання А П К

2018 40.0 40 .0
2019 0
2020 0

Розвиток галузі 
птахівництва

кількість,
одиниць

1 1 реконструкція приміщ ень для 
утрим ання курей-несучок

С уб'єкти  
господарю вання А П К

2018 0
2019 30000,0 30000,0
2020 0

1 1 відновлення роботи 
інкубаторного п ідприємства з 
впровадж енням сучасного 
обладнання

2018 2000,0 2000,0

2019 0

2020 0

РАЗОМ

X X X X X X X 2018-2020 129331,0 0,0 0,0 800,0 128491,0 40,0

2018 8947,0 0,0 0,0 260,0 8647,0 40,0
2019 96287,0 0,0 0,0 240,0 96047,0 0,0
2020 24097,0 0,0 0,0 300,0 23797,0 0,0
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Значення
показника

(всього)

У  т.ч за  роками
Розподіл 
кош тів за 

роками

Д жерела В т.ч.

Н айменування завдання
Найменування

показника 2018 2019 2020
Н айменування заходу

В ідповідальний
виконавець

фінансуван 
ня, всього 

тис.гри
Державний 
бю дж ет *

О бласний 
бю дж ет *

М ісцевий
бю дж ет*

К ош ти
підприєм ств

Інш і кош ти

2.5.РОЗВИТОК харчової та переробної промисловості
Розвиток суб'єктів 
підприємництва з 
виробництва продукції з

кількість,
одиниць

6 2 2 2 створення молокопереробних 
підприєм ств, придбання 
обладнання з переробки

Д епартам ент А П К  та 
РС Т  Д О Д А , РДА ,

2018 6400,0 4900,0 1500,0

доданою  вартістю молочної продукції виконавчі органи 
м іських рад, рад  О ТГ, 

В Ц А, суб'єкти  
господарю вання А П К

2019 200000,0 100000,0 100000,0

2020 2500,0 2000,0 500,0

кількість,
одиниць

4 3 1 придбання обладнання для  
консервних цехів 3 Д епартам ент А П К  та 

РС Т  Д О Д А , РД А , 
виконавчі органи 

м іських рад, рад  О ТГ, 
ВЦ А , суб 'єкти  

господарю вання АПК

2018 10500,0 4500,0 6000,0

виготовлення плодових соків, 
кваш ених овочів, їх 
охолодж ення т а  зберігання

2019 10000 10000

2020 500,0 500,0

кількість,
одиниць

1 1 будівництво заводу по 
заморож уванню  ягід, плод ів та  
овочів

Д епартам ент А П К  та 
РС Т  Д О ДА , РД А , 
виконавчі органи 

м іських рад, рад О ТГ, 
ВЦ А , суб'єкти  

господарю вання А П К

2018 95760,0 31920,0 63840 ,0

2019 0

2020 0

кількість,
одиниць

1 1 придбання л ін ії для 
сортування та  пакування 
продукції сад івництва

Д епартам ент А П К  та 
РСТ Д О ДА , РДА ,

2018 2400,0 1200,0 1200,0

виконавчі органи 
м іських рад, рад О ТГ, 

ВЦ А , суб'єкти  
господарю вання АПК

2019 0

2020 0

кількість, 1 1 придбання обладнання по 2018 1020,0 1020,0
одиниць виготовленню  та пакуванню  

круп 'яних виробів
Суб'єкти 

господарю вання АПК
2019 0,0

2020 0
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Н айменування завдання
Н айменування

показника

Значення
показника

(всього)

У  т .ч  за  роками

Н айменування заходу
В ідповідальний

виконавець

Розподіл 
кош тів за 

роками

Д жерела 
ф інансуван 
ня, всього 

тис.грн

В т.ч.

2018 2019 2020 Д ерж авний 
бю дж ет *

О бласний 
бю дж ет *

М ісцевий
бю дж ет*

К ош ти
п ідприєм ств

Інш і кош ти

кількість,
одиниць

1 1 будівництво борош но- 
меленого цеху Д епартам ент А П К  та 

РС Т Д О Д А , РДА, 
виконавчі органи 

м іських рад, рад О ТГ, 
ВЦ А , суб'єкти  

господарю вання А П К

2018 0,0

2019 1560,0 1560,0

2020 0

кількість,
одиниць

1 1 будівництво п ідприєм ства з 
виробництва хлібобулочних 
виробів

Д епартам ент А П К  та 
РС Т  Д О Д А  суб'єкти  

господарю вання А П К

2018 0

2019 10000,0 5000,0 5000,0

2020 0

кількість,
одиниць

2 1 1 придбання обладнання до  міні- 
пекарні Д епартам ент А П К  та 

РС Т Д О ДА , РДА , 
виконавчі органи 

м іських рад, рад О ТГ, 
В Ц А , суб'єкти  

господарю вання А П К

2018 400,0 400,0

2019 450 450

2020 0,0

кількість,
одиниць

1 1 створення цеху з виробництва 
кондитерських виробів

Суб'єкти  
господарю вання А П К

2018 0
2019 500,0 500,0
2020 0

кількість,
одиниць

1 1 придбання л ін ії з  виробництва 
майонезу

Суб'єкти  
господарю вання А П К

2018 3000,0 3000,0
2019 0
2020 0

кількість,
одиниць

3 3 будівництво заводу по 
переробці насіння соняш нику, 
виготовлення рафінованої 
соняш никової олії та 
пакування

Суб'єкти  
господарю вання А П К

2018 0

2019 0

2020 114000,0 100000,0 14000,0

кількість,
одиниць

2 1 1 придбання обладнання для 
виробництва комбікормів Д епартам ент А П К  та 

РС Т  Д О Д А , РД А , 
виконавчі органи 

м іських рад, рад О ТГ, 
ВЦА, суб 'єкти  

господарю вання А П К

2018 1312,0 250,0 1062,0

2019 0

2020 500,0 250,0 250,0
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Н айменування завдання
Н айменування

показника

Значення
показника

(всього)

У  т .ч  за  роками

Н айменування заходу
В ідповідальний

виконавець

Розподіл 
кош тів за 

роками

Д ж ерела 
ф інансуван 
ня, всього 

тис.грн

В т.ч.

2018 2019 2020
Д ержавний 
бю дж ет *

О бласний 
бю дж ет *

М ісцевий
бю дж ет*

К ош ти
підприєм ств

Інш і кош ти

кількість,
одиниць

2 2 створення п ідприєм ства з 
переробки риби С уб'єкти  

господарю вання А П К

2018 8560,0 7060,0 1500,0
2019 0
2020 0

кількість,
одиниць

6 2 1 3 створення п ідприєм ств та 
цехів з переробки м 'яса Д еп артам ен т А П К  та  

Р С Т  Д О Д А , суб'єкти  
господарю вання А П К

2018 3400,0 540,0 2860,0

2019 5000 2000 3000

2020 150000 75000 75000

РАЗОМ X X X X X X X

2018-2020 627762,0 0,0 0,0 500,0 352862,0 274400,0

2018 132752,0 0,0 0,0 250,0 55602,0 76900,0
2019 227510,0 0,0 0,0 0,0 119510,0 108000,0
2020 267500,0 0,0 0,0 250,0 177750,0 89500,0

2.6. Гарантування безпеки та якості продовольства
П роведення в сільській 
місцевості інформаційної 
кампанії щ одо заходів із 
запобігання та 
локалізації спалахів 
особливо небезпечних 
захворю вань, спільних 
для тварин та  лю дей

кількість,
одиниць

78000 26000 26000 26000 виготовлення для 
розповсю дж ення серед 
населення та суб'єктів 
господарю вання матеріалів 
щ одо аф риканської чуми 
свиней та  нодулярного 
дерм атиту В РХ  (буклети - 
7500, плакати  - 2500, брош ури 
- 1000, ф л а єр а - 15000)

Г  оловне управління 
Д ерж продспож ивслуж би  

в Д онецькій  області

2018 30,0 30,0

2019 32,0 32,0

2020 32,0 32,0

Забезпечення контролю 
якості продукції 
тваринного походження 
та  епізоотичного 
благополуччя галузі 
тваринництва

пероральна
імунізація
диких
м 'ясоїдних
проти сказу
(тисяч
головообробок)

1440 480 480 480 пероральна імунізація диких 
м 'ясоїдних проти сказу

Головне управління 
Д ерж продспож ивслуж би 

в Д онецькій  області

2018 12000,0 12000,0

2019 13000,0 13000,0

2019 13000,0 13000,0

Вдосконалення галузевих 
стандартів до 
загальноєвропейських 
вимог якості й 
екологічної безпеки

кількість
підприємств

25 15 10 впровадж ення системи 
Н А С С Р на підприємствах 
харчової та  переробної 
промисловості

С уб'єкти  
господарю вання АПК

2018 83,0 83,0

2019 52,0 52,0

2020 0

РАЗОМ X X X X X X X

2018-2020 38229,0 38000,0 0,0 0,0 135,0 94,0

2018 12113,0 12000,0 0,0 0,0 83,0 30,0
2019 13084,0 13000,0 0,0 0,0 52,0 32,0
2020 13032,0 13000,0 0,0 0,0 0,0 32,0
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Значення
показника

(всього)

У  т.ч за  роками
Розподіл 
кош тів за 

роками

Д ж ерела В т.ч.

Н айменування завдання
Найменування

показника 2018 2019 2020
Н айменування заходу В ідповідальний

виконавець
ф інансуван 
ня, всього 

тис.грн
Державний 
бю дж ет *

О бласний 
бю дж ет *

М ісцевий
бю дж ет*

К ош ти
п ідприєм ств

Інш і кош ти

2.7. Науково-методичне забезпечення агропромислового виробництва
Забезпечення 

в ідповідних умов
кількість
моделей,

3 3 розробка моделі села, 
комф ортного для прож ивання

2018 300,0 300,0

населення за рахунок 
стрім кого зростання

культурних потреб лю ди ни , за 
кількома сценарним и планам и

Д епартам ент А П К та 
РС Т  Д О Д А

2019 0

економіки, соціальної 
інфрастрктури сільських 
поселень

2020 0

Розповсю дження 
науково-методичних 
розробок в сфері АПК, 
новітніх технологій та 
сучасних досягнень в

3 1 1 1 організація та проведення 
щ орічної регіональної науково- 
практичної конференції 
"Д онбас аграрний" з питань 
впровадж ення у виробництво 
інтенсивних технологій  
вирощ ування с ільгоспкультур, 
удосконалення структури 
посівних площ  та  п ідвищ ення 
рівня економічної 
ефективності 
с ільгоспвиробництва

2018 50,0 50,0

сфері селекції
сільськогосподарських
культур

РС Т  Д О Д А , Д онецька 
держ авна 

сільськогосподарська 
дослідна станція Н ААН

2019 50,0 50,0

України 2020 50,0 50,0

Створення сприятливих 
умов, стартового розвитку 
малих підприємств 
шляхом надання 
комплексу послуг і 
ресурсів: забезпечення 
підприємців площею на 
пільгових умовах, 
засобами зв’язку, 
оргтехнікою, необхідним 
устаткуванням, 
обладнанням, навчанням 
персоналу

кількість бізнес-
інкубаторів,
одиниць

1 1 створення бізнес-інкубатору 
"ВопЬаззА ^оС еШ ег" для 
підтримки реалізації б ізнес- 
проектів молодих п ідприєм ців 
в сфері АПК. Забезпечення 
ум ов ш видкого досягнення 
економ ічної сам остійності 
нових підприємців

Д епартамент А П К  та 
РС Т  Д О Д А , О ТГ

2018 100,0 100,0

2019 100,0 100,0

2020 100,0 100,0

2018-2020 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 750,0
РАЗОМ X X X X X X X 2018 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0

2019 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0
2020 150,0 о О 0,0 0,0 0,0 150,0
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Н айменування завдання
Н айменування

показника

Значення
показника

(всього)

У  т.ч  за  рокам и

Н айм енування заходу
В ідповідальний

виконавець

Розподіл 
кош тів за 

роками

Д жерела 
фінансуван 
ня, всього 

тис.грн

В т.ч.

2018 2019 2020
Д ерж авний 
бю дж ет *

О бласний 
бю дж ет *

М ісцевий
бю дж ет*

К ош ти
підприєм ств

Інш і кош ти

2.8. Державна підтримка заходів в агропромисловому комплексі
Надання ф інансової 
підтримки фермерським 
(сімейним ф ермерським) 
господарствам на 
реалізацію  проектів на 
поворотній та 
безповоротній основі

кількість
отрим увачів

360 100 120 140 надання ф інансової підтримки 
ш ляхом надання 
безвідсоткових кредитів на 
реалізацію  проекту

Д епартам ент А П К  та 
Р С Т  Д О ДА , 

У крдерж ф онд підтрим ки 
фермерських 

господарств, суб 'єкти  
господарю вання А П К

2018 40000,0 40000,0

2019 40000,0 40000,0

2020 40000,0 40000,0

Н адання ф інансової 
підтримки шляхом 
здеш евлення вартості 
банківських кредитів

0 зм енш ення неопераційних 
витрат
сільгосптоваровиробників, 
збільш ення прибутковості

Д епартам ент А П К  та 
РС Т  Д О ДА , 

У крдерж ф онд підтримки 
ферм ерських 

господарств, суб 'єкти  
господарю вання А П К

2018 3000,0 3000,0

2019 3000,0 3000,0

2020 3000,0 3000,0

РАЗОМ X X X X X X X

2018-2020 129000,0 129000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 43000,0 43000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 43000,0 43000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 43000,0 43000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ЗЛ.Підвнщепия інвестиційної привабливості агропромислового комплексу
Робота по створенню  
індустріальних парків 
(аграрного спрямування)

кількість
концепцій

3 1 1 1 відведення зем ельних д ілянок, 
пош ук та  робота з 
потенційними інвесторами, 
будівництво чи реконструкція 
інф раструктурних об 'єктів 
парків.

Д епартам ент А П К  та 
РС Т  Д О Д А , департам ент 

інвестиційно- 
інноваційного розвитку і 

зовніш ніх  відносин 
облдерж адм іністрації, 
О лександрівська РД А , 

Бахм утська м іська рада

2018 200,0 50,0 150,0

2019 200,0 50,0 150,0

2020 200,0 50,0 150,0
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Н айменування
показника

У  т. ч за  рок ами
Розподіл 
кош тів за 

роками

Д ж ерела В т  ч.

Н айменування завдання показника
(всього) 2018 2019 2020

Н айм енування заходу В ідповідальний
виконавець

фінансуван 
ня, всього 

тис.грн
Д ержавний 
бю дж ет *

О бласний 
бю дж ет *

М ісцевий
бю дж ет*

К ош ти
підприєм ств

Інш і кош ти

П ромоція інвестиційних 
можливостей 
агропромислового 
комплексу сільських

кількість, одини 1 1 створення та наповнення 
Б анку інвестиційних проектів. 
Забезпечення постійного 
оновлення бази  дани х  щ одо

2018 50,0 50,0

територій в ільних будівель, о б ’єктів 
незаверш еного будівництва, 
земель
^ с іл ьсько го сп о д ар сь ко го  
призначення, ум ов їх оренди 
та  придбання.

Д епартам ент А П К  та 
РС Т  Д О Д А , департам ент 

інвестиційно- 
інноваційного розвитку і

2019 50,0 50,0

2020 50,0 50,0

кількість,
одиниць

8 3 3 2 проведення сем інарів та 
трен ін гів  з підготовки 
інвестиційних проектів

зовніш ніх відносин 
облдерж адм іністрації,

2018 200,0 200,0
2019 100,0 100,0
2020 50,0 50 0

КІЛЬКІСТЬ, 15 5 5 5 проведення виставково- 2018 100,0 100,0
одиниць ярм аркових заходів 2019 100,0 100,0

2020 50,0 50 0
КІЛЬКІСТЬ, 0 видання презентаційної 

продукції (поліграф ічної, 
мультим едійної тощ о)

2018 300,0 300,0
одиниць 2019 400,0 400,0

2020 450,0 450,0
0 створення та постійна Д епартам ент А П К  та 

Р С Т  Д О Д А
2018 0

підтрим ка інвестиційної карти 
агропром ислового комплексу

2019 0

2020 0

2018-2020 2500,0 0,0 0,0 150,0 0,0 2350,0
РАЗОМ X X X X X X X 2018 850,0 0,0 0,0 50,0 0,0 800,0

2019 850,0 0,0 0,0 50,0 0,0 800,0
2020 800,0 0,0 0,0 50,0 0,0 750,0

3.2. Створення інфраструктури, підвищення продуктивності та конкурентоспроможності продукції аграрного сектору
Створення сучасних 
спеціалізованих

КІЛЬКІСТЬ,

одиниць
2 1 1 будівництво елеваторного 

комплексу з переробними
С уб'єкти 

п ідприєм ництва А П К

2018 100000,0 25000,0 75000,0

високотехнологічних
перевантажувальних

потуж ностями 2019 100000,0 25000,0 75000,0

терміналів 2020 0
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Н айменування завдання Найменування
показника

Значення
показника
(всього)

У т . ч за  рок ами

Н айменування заходу Відповідальний
виконавець

Розподіл  
кош тів за 

рокам и

Д жерела 
фінансуван 
ня, всього 

тис.грн

В т.ч.

2018 2019 2020 Д ерж авний 
бю дж ет *

О бласний 
бю дж ет *

М ісцевий
бю дж ет*

Кош ти
підприєм ств Інш і кош ти

С творення 
сприятливих умов 
для збільш ення 
обсягів виробництва 
конкурентоспроможної 
продукції та  послуг в 
сфері агропромислового 
виробництва, 
удосконалення 
технологій, залучення 
інвестицій і кредитів, 
забезпечення 
науково-технічного і 
технологічного 
оновлення аграрного 
виробництва, 
зм іцнення зв'язків, 
п ідвищ ення 
іміджу регіону, 

розвитку ділового 
туризму, активізації 
інноваційного процесу 
та  виробничої 
кооперації

кількість,
одиниць

1 1 створення електронного 
майданчику з пош уку ринків 
збуту с ільськогосподарської 
продукції та  продукції її 
переробки

Д епартам ент А П К  та 
Р С Т  Д О Д А , Д онецька 

ТПП

2018 100,0 100,0

2019 0

2020 0

кількість,
одиниць

8 1 3 4 П ромоція продукції 
безпосередньо від ф ерм ера - 
виробника, мож ливостей  для 
населення здорового 
харчування за  помірними 
цінами. Розбудова 
торгівельної інфраструктури 
кооперативного сегменту 
аграрного ринку

Д епартам ент А П К та 
Р С Т  Д О ДА , виконавчі 

органи  м іських рад, рад 
О ТГ, суб'єкти 

п ідприєм ництва АПК

2018 700,0 500,0 200,0

2019 2100,0 1500,0 600,0

2020 2800,0 2000,0 800,0

кількість,
одиниць

41 5 12 24 сприяння розвитку 
п ідприємництва, промоція 
успіш них практик малого 
агропромислового 
п ідприємництва, кооперації, у 
т. ч. ш ляхом організації та 
проведення ярмаркових 
заходів з продаж у населенню  
сільськогосподарської 
продукції

Д епартам ент А П К та 
РС Т  ДОДА, 

уповноважений 
в и к о н ав ец ь , комунальне 

підприємство 
"Донпостачкомплект"

2018 1500,0 1500,0

2019 1500,0 1500,0

2020 0,0

кількість,
одиниць

1 1 створення ринку свіж ої 
агропродукції поблизу 
автош ляхів

Д епартам ент А П К та 
Р С Т  Д О Д А , Д онецька 

ТП П , суб'єкти 
господарю вання А П К

2018 350,00 350,00

2019 0

2020 0



16

Найменування завдання Н айменування
показника

Значення
показника

(всього)

У  т.ч  за  роками

В ідповідальний
виконавець

Розподіл 
кош тів за 

роками

Д ж ерела 
ф інансуван 
ня, всього 

тис.грн

В т.ч.

2018 2019 2020
Н айменування заходу

Д ерж авний 
бю дж ет *

О бласний 
бю дж ет *

М ісцевий
бю дж ет*

К ош ти
ПІДПрИЄМСТЕ

Інш і кош ти

Сприяння трансформації 
аграрного малого та 
середнього 
підприємництва в 
напрямку його 
масш табування. 
П ідтрим ка інтенсивного 
розвитку сільського 
господарства.

к ількість,
одиниць

3 1 1 1 надання грантової п ідтримки 
сільськогосподарським 
обслуговую чим кооперативам; 
придбання обладнання для 
с ільськогосподарських 
кооперативів з метою  
досягнення вищ ого рівня 
переробки
сільськогосподарської 
продукції та  зб ільш ення 
доданої вартості

С О К и

2018 10000,0

3000,0 7000,0

2019 10000,0

3000,0 7000,0

2020 10000,0

3000,0 7000,0

С прияння
сільськогосподарської 
продукції та продукції її 
переробки

КІЛЬКІСТЬ,

одиниць
1 1 створення оптового 

ф ермерського ринку 
с ільськогосподарської 
продукції регіонального 
значення з ф ункцією  
логістичної платф орм и

Д епартам ент А П К  та 
РСТ ДО  Д А , суб 'єкти  
п ідприєм ництва А П К

2018 0

2019 12000,0 5000,0 7000,0

2020 36000,0 36000,0

популяризації досягнень 
агропромислового 
комплексу області 
шляхом участі в 
загальнодержавних 
спеціалізованих 
виставкових заходах

КІЛЬКІСТЬ

заходів,
одиниць

3 1 1 1 участь у М іж народній  
агропромисловій  виставці 
"А рго-2018", "А гро-2019", 
"Агро-2020"

Д епартам ент А П К  та 
РС Т Д О Д А , департам ент 

інвестиційно- 
інноваційного розвитку і 

зовніш ніх відносин 
облдерж адм іністрації

2018 140,0 140,0

2019 65,0 65,0

2020 65,0 65,0

кількість
заходів,

18 5 6 7 участь у м іж народних та  
всеукраїнських виставках та 
ярмарках

2018 340,0 100,0 140,0 100,0

учасників,
одиниць

195

..

60 65 70 Д епартам ент А П К  та 
РСТ Д О Д А , департам ент 

інвестиційно-

2019 340,0 100,0 140,0 100,0

інноваційного розвитку і 
зовніш ніх відносин 

облдерж адм іністрації, 
Д онецька ТП П , суб 'єкти  

господарю вання А П К

2020 370,0 120,0 150,0 100,0
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Н айменування завдання Найменування
показника

Значення
показника
(всього)

У т . ч за  рок ами

Н айменування заходу В ідповідальний
виконавець

Розподіл 
кош тів за 

роками

Д ж ерела 
ф інансуван 
ня, всього 

тис.грн

В  т.ч.

2018 2019 2020 Д ерж авний 
бю дж ет *

О бласний 
бю дж ет *

М ісцевий
бю дж ет*

Кош ти
підприєм ств Інш і кош ти

кількість 
учасників 
інформаційних 
сем інарів, осіб

68 18 25 25 активізація  су б ’єктів 
п ідприєм ницької д іяльності 
А П К щ одо участі в 
м іж народних програмах з 
підвищ ення кваліф ікації 
управлінських кадрів, в т.ч. в 
П рограмі «Fit fo r Partnership 
w ith G erm any»

Д епартам ент 
інвестиційно- 

інноваційного розвитку і 
зовніш ніх відносин 

Д О Д А , департам ент 
А П К  та  РСТ

2018 0,0

кількість 
учасників 
відбору, осіб

35 7 11 17 2019 0,0

кількість
учасників
стажування,
осіб

10 1 3 6 2020 0,0

РАЗОМ X X X X X X X

2018-2020 288370,0 0,0 7270,0 6920,0 59780,0 214400,0
2018 113130,0 0,0 2140,0 300,0 28490,0 82200,0
2019
2020

126005.0
49235.0

0,0
0,0

3065.0
2065.0

5700.0
920.0

28140.0
3150.0

89100.0
43100.0

Створення фермерських 
(сімейних фермерських) 
господарств

кількість,
одиниць

100 34 32
3.3.

34
’озвиток сільськогосиодарсьі
надання ф інансової підтримки 
новоствореним фермерським 
(сімейним ф ермерським) 
господарствам  з набуттям 
статусу ю ридичної особи на 
придбання поголів'я 
племінних телиць

ого підприємницького с

Д епартам ент А П К  та 
РС Т  Д О ДА , РДА, 
виконавчі органи 

м іських рад, рад О ТГ, 
ВЦ А , суб'єкти  

господарю вання АПК

ередовиша
2018 15475,0 6000,0 2150,0 3065,0 4260,0

2019 13425,0 7000,0 2270,0 3245,0 910,0

2020 14330,0 7000,0 2385,0 3405,0 1540,0

Закупівля для особистих 
селянських господарств 
установок
індивідуального доїння 
молока

кількість,
одиниць

2500 500 1000 1000 часткове відш кодування 
вартості придбаних установок 
індивідуального доїння 
молока

Д епартам ент А П К  та 
РС Т Д О ДА , РДА, 
виконавчі органи 

м іських рад, рад О ТГ, 
ВЦА, суб'єкти 

господарю вання АПК

2018 12000,0 10000,0 2000,0

2019 24000,0 20000,0 4000,0

2020 24000,0 20000,0 4000,0
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Н айменування завдання Н айменування
показника

Значення
показника
(всього)

У  т.ч  за  роками

Відповідальний
виконавець

Розподіл 
кош тів за  

роками

Д жерела 
фінансуван 
ня, всього 

тис.грн

В т.ч.

2018 2019 2020
Н айменування заходу

Державний 
бю дж ет *

О бласний 
бю дж ет *

М ісцевий
бю дж ет*

К ош ти
підприєм сті Інш і кош ти

економіки 
агропромислового 
комплексу регіону

кількість,
одиниць

2 2 створення плодового Агро 
кластеру

2018 44000,0 30000,0 14000,0

1 1 створення овочевого А гро 
кластеру Д епартам ент А П К та

2019 10000,0 6500,0 3500,0
1 1 створення молокопереробного 

А гро кластеру

РС Т  Д О Д А , суб'єкти 
господарю вання АПК

1 1 створення м 'ясопереробного 
А гро кластера

2020 0

особистих селянських 
господарств

площ а земель
сільськогоспода
рського
призначення, га

78 36 24 18 виділення земельних д ілянок 
для  ведення особистого 
селянського господарства

Г  оловне управління 
Д ерж геокадастру у 
Д онецькій  області

2018 90,0 90,0

2019 60,0 60 ,0

2020 45,0 45,0
П ідтрим ка фермерських 
господарств щодо 
матеріально-технічного 
забезпечення та 
нарощ ування поголів'я 
худоби

кількість 
придбаних 
тварин, гол

233 97 63 73 часткове відш кодування 
вартості придбаних племінних 
тварин  (В Р Х  - 203 гол; вівці - 
30 гол.)

Д епартам ент А П К  та 
РС Т  Д О ДА , РДА, 
виконавчі органи 

м іських рад, рад ОТГ, 
ВЦА, суб'єкти 

господарю вання АПК

2018 13048,0 10890,0 1140,0 988,0 30,0

2019 1535,0 492,0 692,0 301,0 50,0

2020 2124,0 774,0 974,0 316,0 60 ,0

господарства
кількість
суб'єктів,
одиниць

2 2 0 0 часткове відш кодування 
вартості придбаного 
обладнання для  акваферми, 
для  впровадж ення 
вирощ ування товарних партій 
р ічкової форелі

Д епартам ент А П К  та 
Р С Т  Д О Д А , РДА, 
виконавчі органи 

м іських  рад, рад ОТГ, 
ВЦ А , суб'єкти 

господарю вання АПК

2018 2400,0 1000,0 480,0 500,0 420 ,0

2019 0

2020 0

підприємств,
одиниць

1 1 надання ф інансової підтримки 
на розведення ставкової риби

2018 300,0 60,0 240,0
С уб'єкти  

господарю вання АПК
2019 0

2020 0

сільського зеленого 
туризму

кількість,
одиниць

14 6 3 5 розробка туристичних 
м арш рутів, оглядових 
м айданчиків, мотузкового 
парку, створення об'єкту 
туризму "Берестівськи сири" 
виробництво сирів під склом)

Д епартам ент А П К та 
РС Т  Д О Д А  РЛА

2018 3030,0 220,0 670,0 2140,0

виконавчі органи
2019 630,0 130,0 50,0 450,0

В Ц А, суб'єкти 
господарю вання АПК

2020 940,0 330,0 60,0 550,0
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Найменування завдання
Н айменування

показника

Значення
показника

(всього)

У  т .ч  за  роками

Н айменування заходу
В ідповідальний

виконавець

Розподіл 
кош тів за 

роками

Д жерела 
ф інансуван 
ня, всього 

тис.грн

В т.ч.

2018 2019 2020 Д ерж авний 
бю дж ет *

О бласний 
бю дж ет *

М ісцевий
бю дж ет*

К ош ти
п ідприєм ств Інш і кош ти

П роведення роботи по 
підготовці проектів 
економічного розвитку 
сільських територій

кількість
проектів,
одиниць

45 10 15 20 участь (після оголош ення 
чергового транш у відбору 
проектів) у конкурсному 
відборі проектів регіонального 
розвитку, які мож уть 
реалізовуватися за  рахунок 
кош тів держ авного б ю д ж е т у , 
отрим аних від Є вропейського 
Сою зу (секторальна бю дж етна 
п ідтримка)*

Д епартам ент А П К  та  
РС Т  Д О Д А , департам ент 

інвестиційно- 
інноваційного розвитку і 

зовніш ніх відносин 
облдерж адм іністрації

2018 0,0

2019 0,0

2020 0,0

П ідвищ ення обізнаності 
підприємців про 
можливості залучення 
ф інансових ресурсів

кількість,
навчань

36 12 12 12 проведення навчань з питань 
п ідготовки до участі у 
конкурсах на отрим ання 
грантової підтримки

Д епартамент А П К  та  
РС Т  Д О Д А , департам ент 

інвестиційно- 
інноваційного розвитку і 

зовніш ніх відносин 
облдерж адм іністрації

2018 1000,0 100,0 900,0

2019 1000,0 100,0 900,0

2020 1000,0 100,0 900,0

РАЗОМ X X X X X X X

2018-2020 184432,0 33156,0 50000,0 10771,0 59460,0 31045,0

2018 91343,0 17890,0 10000,0 3990,0 37383,0 22080,0
2019 50650,0 7492,0 20000,0 3092,0 14196,0 5870,0
2020 42439,0 7774,0 20000,0 3689,0 7881,0 3095,0

3.4.Розвиток системи дорадпнцтва та інформаційної підтримки суб'єктів господарювапна АПК
Створення системи 
дорадчої служби для 
розвитку та підтримки 
ф ермерських 
господарств, 
сільськогосподарських 
виробничих та

кількість 
створених 
дорадчих 
служб, одиниць

1 1 0 0 створення гром адської 
організації "Д онецька обласна 
с ільськогосподарська дорадча 
служба"

Д епартамент А П К  та 
РС Т  Д О ДА

2018 1000,0 1000,0

2019 0

2020 0
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Найменування завдання
Н айменування

показника

У  т.ч за  роками

Н айменування заходу
В ідповідальний

виконавець

Розподіл 
кош тів за 

роками

Д жерела 
ф інансуван 
ня, всього 

тис.грн

В т.ч.

показника
(всього) 2018 2019 2020

Д ерж авний 
бю дж ет *

О бласний 
бю дж ет *

М ісцевий
бю джет*

К ош ти
підприєм ств

Інш і кош ти

обслуговую чих 
кооперативів. Вивчення 
та доведення передового 
світового досвіду до 
суб'єктів 
підприємницької 
діяльності 
агропромислового 
комплексу

кількість,
одиниць

1 1 сприяння у впровадж енні 
новітніх, інноваційних 
технологій  з розвитку 
овочівництва закритого 
грунту, технологій 
вирощ ування м 'яса, молока, 
кормовиробництва, 
бдж ільництва

Д епартам ент А П К  та 
РС Т , У станова 

«Д онецька агенція 
регіонального розвитку»

2018 1500,0 1500,0

2019 2500,0 2000,0 500,0

2020 2500,0 2000,0 500,0

Підвищ ення економічної 
обізнаності та соціальної 
активності сільського 
населення

кількість 
учасників, осіб

740 600 70 70 проведення інформаційно- 
роз'ясню вальної і 
консультативної роботи щодо 
створення
сільськогосподарських 
обслуговую чих ко о п ер ати в ів , 
сім ейних ф ермерських 
господарств, організація 
поїздок до кооперативно- 
навчальних ферм

Д епартам ент А П К та 
РС Т  Д О ДА , РД А , 
виконавчі органи 

м іських рад, рад О ТГ, 
В Ц А, суб'єкти 

господарю вання АПК

2018 465,0 270,0 25,0 170,0

кількість,
поїздок

23 12 5 6

2019 239,0 184,0 55,0

2020 155,0 105,0 50,0

кількість,
сем інарів

36 12 12 12 вивчення та популяризація 
досвіду  успіш них 
кооперативів інш их регіонів 
України

Д епартам ент А П К  та 
РС Т  Д О Д А , РДА, 
виконавчі органи 

м іських рад, рад ОТГ, 
ВЦ А , суб'єкти 

господарю вання АПК

2018 500,0 500,0

кількість,
поїздок

30 10 10 10 2019 500,0 500,0

2020 500,0 500,0

Сприяння реалізації 
державної та 
регіональної політики в 
сфері агропромислового 
виробництва. 
Проведення семінарів- 
навчань для спеціалістів
отг

кількість
семінарів

36 12 12 12 запровадж ення на постійній 
основі заходів з надання 
методологічної, 
консультативної допомоги 
об'єднаним територіальним 
гром адам області

Д епартам ент А П К та 
РС Т  Д О ДА , О ТГ

2018 0

2019 0

2020 0,0
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Значення
показника
(всього)

У  т .ч  за  роками
Розподіл 
кош тів за 

роками

Д жерела В т.ч.

Н айменування завдання
Найменування

показника 2018 2019 2020
Н айменування заходу

В ідповідальний
виконавець

фінансуван 
ня, всього 

тис.грн
Д ерж авний 
бю дж ет *

О бласний 
бю дж ет *

М ісцевий
бю джет*

К ош ти
підпри єм ств

Інш і кош ти

П ідвищ ення професійної 
та управлінської 
компетентності суб'єктів 
господарю вання АПК

кількість,
одиниць

1 1 створення Ш коли  ф ермерів на 
базі О лександрівського 
аграрного л іцею Д епартамент А П К  та 

РС Т  Д О Д А , департам ент 
інвестиційно- 

інноваційного розвитку і 
зовніш ніх відносин 

облдерж адм іністрації

2018 2000,0 2000,0

2019 2000,0 2000,0

2020 5000,0 5000,0

1 1 створення В сеукраїнського 
мережевого бізнес-інкубатора

2018 394,0 367,0 27,0

для диверсиф ікац ії 
сільськогосподарського

У країнський держ авний  
фонд підтримки 

ф емерських господарств, 
Д ерж авний фонд 

п ідтрим ки ферм ерських 
господарств у  Д онецькій  

області

2019 109,0 82,0 27,0

виробництва і розвитку 
кооперації у сільській  
місцевості

2020 66,0 52,0 14,0

Сприяння розвитку 
малого підприємництва,

кількість
суб'єктів,

120 40 40 40 відзначення новостворених 
суб'єктів малого

2018 200,0 200,0

зайнятості в сфері 
агропромислового 
виробництва

одиниць підприємництва в сфері 
агропромислового 
виробництва з нагоди Д ня 
працівників сільського 
господарства України

Д епартамент А П К  та 
РС Т  Д О Д А

2019 100,0 100,0

2020 100,0 100,0

2018-2020 19673,0 501,0 5900,0 454,0 25,0 12793,0

РАЗОМ X X X X X X X 2018 6059,0 367,0 1700,0 270,0 25,0 3697,0
2019 5209,0 82,0 2100,0 0,0 0,0 3027,0

1 2020 8405,0 52,0 2100,0 184,0 0,0 6069,0
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У  т. і  за  рок їм  и
Розподіл 
кош тів за 

роками

Д жерела В  т.ч.

Найменування завдання
Н айменування

показника
показника

(всього) 2018 2019 2020
Н айм енування заходу В ідповідальний

виконавець
ф інансуван 
ня, всього 

тис.грн
Д ерж авний 
бю дж ет *

О бласний 
бю дж ет *

М ісцевий
бю дж ет*

К ош ти
підприєм ств

Інш і кош ти

ЗЛРозввток сільськогосподарської кооперації
Надання організаційної 
та  фінансової підтримки 
у створенні 
кооперативних 
формувань
сільськогосподарських
товаровиробників

КІЛЬКІСТЬ

створених
молочарських
сільськогоспода
рських
обслуговую чих
кооперативів,

15 4 5 6 формування матеріально- 
технічної бази  новостворених 
сільськогосподарських 
обслуговую чих кооперативів 
ш ляхом надання ф інансової 
підтрим ки н а  придбання 
обладнання для  прийому та

Д епартам ент А П К  та

2018 1100,0 1100,0

РС Т  Д О Д А , РД А , 
виконавчі органи 

м іських рад, рад О ТГ, 
ВЦ А , суб'єкти

2019 1375,0 1375,0

одиниць охолодж ення молока господарю вання А П К 2020 1650,0 1650,0

кількість 
сільськогоспода 
рської техніки, 
одиниць

12 3 4 5 формування матеріально- 
технічної бази  
сіл ьськогосподарських 
обслуговую чих кооперативів 
ш ляхом часткового 
відш кодування вартості 
сільськогосподарської техніки 
та  обладнання, устаткування

2018 6890,0 5000,0 320,0 320,0 1250,0

Д епартам ент А П К  та  
РС Т  Д О ДА , РДА, 
виконавчі органи 

м іських рад, рад  О ТГ, 
ВЦА, суб 'єкти  

господарю вання А П К

2019 3242,0 500,0 630,0 2112,0

д л я  мін і-переробки 
сільськогосподарської 
продукції, будівництва 
п лодоовочевих сховищ

2020 7295,0 1820,0 1000,0 4475,0

Поліпш ення матеріально- 
технічної бази 
сільськогосподарських

кількість 
сільськогоспода 
рської техніки,

11 4 3 4 часткове відш кодування 
вартості придбаної міні- 
техніки  та  обладнання для

Д епартам ент А П К  та 
РС Т  Д О Д А , РДА, 
виконавчі органи 

м іських рад, рад О ТГ,

2018 1350,0 500,0 550,0 300,0

обслуговую чих
кооперативів

одиниць заготівлі, переробки, 
зберігання закупленої у членів

2019 750,0 500,0 250,0

В Ц А, суб 'єкти  
господарю вання А П К

2020 750,0 500,0 250,0

Створення умов для 
підвищення

кількість
кооперативних

6 3 2 1 розробка проектно- 
кош торисної докум ентації

2018 500,0 250,0 250,0

прибутковості 
зерновиробництва та

елеваторів,
одиниць

С уб'єкти 
господарю вання А П К

2019 0

культур, молока, м 'яса в 
ппібних Лепмепських

2020 0
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Найменування завдання
Н айменування

показника

Значення
показника
(всього)

У  т. ч за  рок їм  и

Н айменування заходу Відповідальний
виконавець

Розподіл 
кош тів за 

роками

Д ж ерела 
ф інансуван 
ня, всього 

тис.грн

В т.ч.

2018 2019 2020 Д ержавний 
бю дж ет *

О бласний 
бю дж ет *

М ісцевий
бю дж ет*

К ош ти
підприєм ств

Інш і кош ти

господарствах будівництво елеваторів

РД А , виконавчі органи 
м іських рад, рад О ТГ, 

ВЦА, суб'єкти 
господарю вання А П К

2018 115250,0 35000,0 80250,0

2019 77000,0 2500,0 23100,0 51400 ,0

2020 142000,0 2500,0 88100,0 51400 ,0

кількість
створених
кооперативних
забійних
пунктів,
одиниць

4 2 1 1 створення пунктів забою  
тварин , вирощ ених в сімейних 
фермерських господарствах

Д епартам ент А П К  та 
РС Т  Д О ДА , РД А , 
виконавчі органи 

м іських рад, рад О ТГ, 
В Ц А , суб 'єкти  

господарю вання А П К

2018 10500,0 1000,0 225,0 1275,0 8000,0

2019 10000,0 1000,0 1000,0 8000,0

2020 10000,0 1000,0 1000,0 8000,0

РАЗОМ X X X X X X X

2018-2020 389652,0 8000,0 4125,0 9365,0 152725,0 215437,0

2018 135590,0 6000,0 1100,0 1045,0 37395,0 90050,0
2019 92367,0 1000,0 1375,0 3500,0 24980,0 61512,0
2020 161695,0 1000,0 1650,0 4820.0 90350,0 63875,0

3.6.Ринок матеріально-технічних ресурсів та послуг
Ф ормування та 
відтворення матеріально- 
технічної бази 
сільськогосподарських 
підприємств

кількість,
одиниць

475 154 159 162 придбання складної 
с ільськогосподарської техніки  
вітчизняного та іноземного 
виробництва

С уб'єкти  
господарю вання АПК

2018 191288,0 191288,0

2019 194816,0 194816,0

2020 209454,0 209454,0

Забезпечення населення 
та виробництва 
альтернативними видами 
палива

кількість
устаткування,
одиниць

1 1 придбання та  установка л ін ії 
по виготовленню  паливних 
пелетів С уб'єкти 

господарю вання АПК

2018 6110,0 6110,0

2019 0

2020 0

РАЗОМ X X X X X X X

2018-2020 601668,0 0,0 0,0 0,0 601668,0 0,0
2018 197398,0 0,0 0,0 0,0 197398,0 0,0
2019 194816,0 0,0 0,0 0,0 194816,0 0,0
2020 209454,0 0,0 0,0 0,0 209454,0 0,0
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Найменування завдання Н айменування
показника

Значення
показника
(всього)

У  т. ч за  рок ами

Н айменування заходу В ідповідальний
виконавець

Розподіл 
кош тів за 

роками

Д жерела 
ф інансуван 
ня, всього 

тис.грн

В  т.ч.

2018 2019 2020 Д ерж авний 
бю дж ет *

О бласний 
бю дж ет *

М ісцевий
бю дж ет*

Кош ти
підприєм ств Інш і кош ти

3.7, Впровадження інноваційних технологій в галузі АПК
М одернізація 
м атеріально-технічної 
бази галузі тваринництва

КІЛЬКІСТЬ,

підприємств
7 2 5 будівництво та реконструкція 

тваринницьких ферм та 
комплексів

Д епартамент А П К  та  
РС Т  ОД А, суб 'єкти  

господарю вання А П К

2018
125000,0 52000,0 73000,0

2019
90000,0 36000,0 54000,0

2020

0,0
Впровадження сучасних 
технологій в галузі 
молочного скотарства

кількість,
одиниць

3 1 2 придбання роботів для  доїння 
корів Суб'єкти 

господарю вання А П К

2018 0,0
2019 35000,0 35000,0
2020

70000,0 70000,0
Впровадження новітніх 
технологій при 
вирощ увані свиней

кількість,
одиниць

1 0 1 0 придбання систем вентиляції 
та  годівлі свиней Суб'єкти 

господарю вання А П К

2018 0,0
2019 2100,0 2100,0
2020 0,0

У тилізація органічних 
відходів та створення 
екологічно нейтральної 
зони

кількість,
одиниць

1 1 будівництво комплексу 3 
виробництва біогазу

Суб'єкти 
господарю вання А П К

2018 0,0
2019 0,0
2020 285000,0 71000,0 214000,0

1 1 запуск л ін ії по виробництву 
кормових гранул

2018

2000,0 2000,0
2019

0
2020

0

Р А З О М X X X X X X X

2018-2020 609100,0 88000,0 0,0 0,0 305100,0 216000,0
2018 127000,0 52000,0 0,0 0,0 73000,0 2000,0
2019 127100.0 36000.0 0.0 0.0 91100.0 0.0
2020 355000,0 0,0 0,0 0,0 141000,0 214000.0

Усього за Програмою X X X X X X X 2018 1567088,7 134646,0 16678,0 19461,7 759986.0 636317.0
2019 1331624.7 103940,0 26540,0 24529,7 882299,0 294316,0
2020 1524227,7 68998Д) 25815,0 22181.7 950978,0 456255.0

2018-2020 4422941,1 307584,0 69033.0 66173,1 2593263.0 1386888,0

* суми коштів на реалізацію проектів економічного розвитку сільських територій буде визначено після оголошення чергового траншу відбору проектів 
* *  фінансування здійснюється в межах кошторису виконавців



Додаток 2 
до комплексної програми економічного 
розвитку сільських територій 
Донецької області на 2018-2020 роки

ОСНОВШ ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 
по всіх категоріях господарств Донецької області на 2018-2020 роки

2016 рік 2017 рік 2018 рік
ПОКАЗНИКИ одиниця

виміру факт факт % до факту 
2016 року Програма % до факту 

2017 року

2019 рік 
прогноз

2020 рік 
прогноз

ВАЛОВА ПРОДУКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА млн.грн 7513,1 7677,0 102,2 8770,0 114,2 8810,0 8860,0

У тому числі рослинництво млн.грн 5111,5 5249,9 102,7 4890,0 93,1 4915,0 4950,0
тваринництво млн.грн 2401,6 2427,1 101,1 3880,0 159,9 3895,0 3910,0

ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ 
РОСЛИННИЦТВА (у вазі після доробки)
Зернові

площа тис. га 543,3 549,5 101,1 573 104,3 567,7 571,1
врожайність ц/га 33 34,7 105,2 30,9 89,0 32,5 32,7
валовий збір тис. тонн 1793,4 1908,0 106,4 1771,9 92,9 1845,4 1869,8соняшник
площа тис. га 332,5 335,0 100,8 232,5 69,4 244,0 244,0
врожайність ц/га 18,6 16,6 89,2 19,7 118,7 19,8 20,1
валовий збір тис. тонн 620 555,6 89,6 457,9 82,4 484,1 490,6Картопля
площа тис. га 35,7 35,4 99,1 35,6 100,6 35,845 35,848врожайність ц/га 114,6 126,1 110,0 127,2 100,9 129,0 131,0
валовий збір тис. тонн 409,1 446,8 109,2 452,9 101,4 462,2 469,624Овочі
площа тис. га 14,9 14,4 96,6 14,4 100,0 14,8 14,9
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врожайність ц/га 143,5 161,4 112,5 161,9 100,3 177,4 184,6
валовий збір тис. тонн 213,8 233,1 109,0 233,7 100,3 263,4 274,2

Плоди, ягоди та виноград
площа тис. га 6,8 7,1 104,4 6,7 94,4 7,2 7,3
врожайність ц/га 162,2 157,8 97,3 157,9 100,1 141,5 141,7
валовий збір тис. тонн 110,4 112,1 101,5 105,8 94,4 101,9 103,4

ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ 
ТВАРИННИЦТВА

Вирощено худоби та птиці (у живій вазі) тис. тонн 124,5 124,6 100,1 122,6 98,4 125,1 125,7
Реалізовано на забій худоби та птиці (у живій 
вазі) тис. тонн 123,7 122,5

99,0
117,9 96,2 122,5 123,0

Молоко тис. тонн 192,8 190,2 98,7 188,0 98,8 194,4 195,5
Яйця млн. шт. 544,5 587,6 107,9 697,5 118,7 697,5 697,5
Вовна тонн 55 50 90,9 49,8 99,6 57,0 59,0
Продуктивність худоби та птиці

Середній надій молока на одну корову, яка була в 
наявності на початок року кг 5288 5661

107,1
5646 99,7 5718 5792

Середня несучість 1 курки-несучки шт. 251 255 101,6 257 100,8 259 263
Поголів'я худоби та птиці
Велика рогата худоба тис. голів 61,3 62,1 101,3 62,5 100,6 60,4 60,7

у  тому числі корови тис. голів 33,8 33,6 99,4 34,0 101,2 33,7 33,9
Свині тис. голів 455,3 462,6 101,6 464,1 100,3 464,4 466,0
Птиця тис. голів 3435,9 3893,2 113,3 4280,0 109,9 3967,4 4027,1
Вівці та кози тис. голів 37,1 41,4 111,6 41,7 100,7 37,6 38,0
ХАРЧОВА та ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Індекс промислової продукції % 88,9 98,8 111,1 101 102,2 101,0 101,0
Ковбасні вироби тонн 38834 37507 100,2 38500 102,6 39000 39500
Молоко оброблене рідке тонн 4428 3454 79,0 3500 101,3 3600 3600
Борошно тонн 21639 6231 28,2 6235 100,1 6235 6235
Хліб та хлібобулочні вироби тонн 46519 43492 92,4 43500 100,0 43500 43500
Олія соняшникова нерафінована тонн 120045 152908 108,3 160000 104,6 160000 160000



Додаток З
до комплексної програми економічного 
розвитку сільських територій 
Донецької області на 2018-2020 роки

Споживання основних продуктів харчування 
населенням Д онецької області на одну особу  на 2016-2020  роки

2016 2017 2018 2019 | 2020
факт прогноз

М'ясо та м'ясні продукти, кг
всього 54,3 56,0 57,0 58,0 59,6
у т.ч. за рахунок власного виробництва 34,5 34,5 38,9 41,0 42,3
% забезпеченості 63,5 61,6 68,2 70,7 71,0

Молоко та молочні продукти, кг
всього 169,3 173 176 179 175
у т.ч. за рахунок власного виробництва 70,4 77,9 72,5 74,4 76,4
% забезпеченості 41,6 45,0 41,2 41,6 43,7

Яйця, шт
всього 251 253 254 261 266
у т.ч. за рахунок власного виробництва 211 240,7 254 261 266
% забезпеченості 84,0 95,1 100,0 100,0 100,0

Картопля, кг
всього 98,2 107,6 109 109 110
у т.ч. за рахунок власного виробництва 85,2 183 97 98 99
% забезпеченості 86,8 170 90 90,0 90,0

Овочі та баштанні продовольчі культури, кг
всього 147,4 150 151 152 155
у т.ч. за рахунок власного виробництва 79,2 95,5 91,7 95 98
% забезпеченості 53,7 63,7 60,7 62,5 64

Плоди, ягоди та виноград, кг
всього 37,7 39 40 45,6 47,1
у т.ч. за рахунок власного виробництва 34,7 48,6 35,9 41 42,4
% забезпеченості 90,7 124,6 89,8 90 90



Додаток 4
до комплексної програми економічного 
розвитку сільських територій 
Донецької області на 2018-2020 роки

Показники результативності завдань і заходів комплексної програми економічного розвитку сільських
територій Донецької області на 2018-2020 роки

№  п/п Н азва показника
Одиниці
виміру

Вихідні дані на початок 
д ії комплексної 

програми

Роки В сього за період 
д ії комплексної

2018 2019 2020 програми

1 Валова продукция с ільського 
господарства % 7677,0 млн.грн 114,2 100,5 100,6 15,3

2
Збільш ення обсягів 
виробництва

зерна % 1908,0 тис.т 92,9 104,1 101,3 -1,7

плодів, ягід  та  винограду % 112,1 тис.т 94,4 96,3 101,5 -7,8

молока % 190,2 тис.т 98,8 103,4 100,6 2,8

м ’яса % 122,5 тис.т 96,2 103,9 100,4 0,5

овочів % 233,1 тис.т 100,3 112,7 104,1 17,1

3
Створення і діяльн ість 
суб ’єктів підприємництва

1874 40 35 39 114

виробників
сільськогосподарської
продукції

один. 1871 34 32 34 100

з розвитку зеленого сільського 
туризму, народних ремесел і т. 
і.

один. 3 6 3 5 14

4

Створення нових і 
відновлення діяльності 
існую чих
сільськогосподарських 
обслуговую чих кооперативів

один. 13 4 5 6 15

5
Підвищення зайнятості 
сільського населення

осіб 63600 457 448 1095 2000

6
Введення в оборот нових 
земель для закладки 
плодоягідних культур

га 29 114 111 106 331



Додаток 5
до комплексної програми економічного 
розвитку сільських територій 
Донецької області на 2018-2020 роки

ІНФОРМАЦІЯ
щодо новостворених суб’єктів господарювання АПК Донецької області 

на 2018-2020 роки

Найменування Кількість, одиниць
Місце розташування роки
(район, ОТГ, місто) 2018 1 2019 1 2020 Під-ва

Теплиці 2 (3,7 га) Бахмутський
1 1

TOB "Агроінвест", ФГ 
"Журавушка 2006"

1 (0,3 га) Добропільський 1
Добропільський 1
Олександрівський 1
Волноваський 1
Мар’їнський 1
м. Маріуполь 1

Пункти штучного
13

Покровський 2 суб'єкти малого
осіменіння худоби Нікольський 1 підприємництва

Лиманська ОТГ 1
Великоновосілківськ 1
Ясинуватський 1
м. Краматорськ 1
Бахмутський

Пункти забою тварин 4
Бахмутський

1 1
COK "Агро-Альянс", 
COK "Чубарич"

Соледарська ОТГ
суб'єкти малого 
підприємництва

1 (акваферма) Бахмутський

Виробництво риби
1 (розведення 
ставкової риби)

Великоновосілківськ
ий

1 (розведення форелі) Соледарська ОТГ

Волноваський КФГ "Мєчта"

Переробка молока Мар’їнський CTOB "Світанок"
Покровський 1 TOB АФ "Єдність"
Черкаська ОТГ 1 TOB "Крамагросвіт"

Лиманська ОТГ
1 1

ФГ "Престиж-1", ФГ 
"Рубін"

Цехи з переробки м’яса 3
Покровський

1

COK "Консультативно- 
практична платформа 
"Центр розвитку та 
підтримки агросектору"

Вахмугський 1 ФГ "Ольвія"
Переробка риби 2 Миколаївська ОТГ 1 СО ПАТ "Донбасенерго"

Пакування та 
виробництво круп

Олександрівський 1 ПП "Лактус"
3 Іокровський 1 ГОВ АФ "Лисівська"

Зеликоновосілківськ 1 1П АФ "Ясна поляна"
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Консервні цехи

3 (соки)
Великоновосілківськ
ий 1 1

ТОВ ТБ "Добробут", ФГ 
"Подсолнух"

Мар’їнський 1 С ГОВ "Світанок"
1 (квашені овочі) Соледарська ОТГ 1
1 (заморожування) Лиманська ОТГ 1 ТОВ "Перспектива

1 (пакування) Великоновосілківськ
ий 1 ФГ "Подсолнух"

Пекарні 4

Великоновосілківськ 1 ТОВ "Млин плюс”
Покровський 1 ФоП Блінов С.В.
Іллінівська ОТГ 1 ФОП Мазін В.Ю.
Мангушський 1 ТОВ "Сатурн"

Цехи з виготовлення 
комбікормів 2

Соледарська ОТГ
1

суб'єкти малого 
підприємництва

Великоновосілківськ
ий 1 ФОП Певтьєв І.Г.

Борошномельне
виробництво 1 Покровський 1

ТОВ АФ
"Новоолександрівська"

Оліє-жирове
виробництво

1 (майонез) Волноваський 1 КФГ "Мєчта"
1 Покровський 1 ТОВ "Інсам"
2 Олександрівський 2 ТОВ "Райське"

Агрокластери

2 плодових
Великоновосілківськ
ий 1 ФГ "Подсолнух"
Костянтинівський 1 ФГ "Сади Донбаса"

1 овочевий Лиманська ОТГ 1 ТОВ "Всісто"
1 м'ясний м. Маріуполь 1 "М'ясна весна"
1 молочний Слов'янський 1

Елеватори

Великоновосілківськ
ий 1 1

6 Бахмутський 1
Мангушський 1 1
Мар’їнський 1


