
подали документи до органів 

місцевого самоврядування 

1 598 фізичних осіб

на 3 431 голову

ідентифікованого та 

зареєстрованого в установленому 

порядку молодняку ВРХ

нараховано

дотації для виплат

фізичним особам-власникам тварин

3,2 млн.грн. 

Спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняку 
великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб

з Державного бюджету України в 2018 році по Донецькій області 



Спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняку 
великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб

з Державного бюджету України в 2018 році по Донецькій області 

Веселогірська сільська рада                         

Прийняли участь 15 фізичних осіб, 24 голови молодняку ВРХ

Іверська сільська рада                                 

Прийняли участь 3 фізичні особи, 8 голів молодняку ВРХ

Криничанська сільська рада                                                   

Прийняли участь 27 фізичних осіб, 48 голів молодняку ВРХ

Спасько-Михайлівська сільська рада   

Прийняли участь 32 фізичні особи, 39 голів молодняку ВРХ

Степанівська сільська рада 

Жодної фізичної особи не прийняли участь у програмі

Олександрівська ОТГ 

Прийняли участь 224 фізичні особи, 442 голови молодняку ВРХ

19,8         
тис.грн.

11,0        
тис.грн.

44,5        
тис.грн.

38,3        
тис.грн.

0,0        
тис.грн.

533,6                
тис.грн.

До органів місцевого 

самоврядування 

Олександрівського району

на отримання дотації

подали документи

301 фізична особа

Олександрівський район

на 561 голову

молодняку ВРХ

отримано дотації

647,2 тис.грн. 



Спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняку 
великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб

з Державного бюджету України в 2018 році по Донецькій області 

Зайцівська сільська рада                         

Прийняли участь 4 фізичні особи, 11 голів молодняку ВРХ

Калинівська сільська рада                                 

Прийняли участь 3 фізичні особи, 8 голів молодняку ВРХ

Клинівська сільська рада                                                   

Прийняли участь 4 фізичні особи, 9 голів молодняку ВРХ

Кодемська сільська рада   
Прийняли участь 10 фізичних осіб, 28 голів молодняку ВРХ

Іванівська сільська рада 

Прийняла участь 1 фізична особа, 4 голови молодняку ВРХ

Новолуганська сільська рада

Прийняли участь 8 фізичних осіб, 11 голів молодняку ВРХ

5,5         
тис.грн.

До органів місцевого 

самоврядування 

Бахмутського району

на отримання дотації

подали документи

135 фізичних осіб

Бахмутський район

на 343 голови

молодняку ВРХ

отримано дотації

281,8 тис.грн. 

Опитненська сільська рада                         

Прийняли участь 2 фізичні особи, 2 голови молодняку ВРХ

Покровська сільська рада                                 

Прийняли участь 7 фізичних осіб, 12 голів молодняку ВРХ

Миронівська селищна рада                                                   

Жодної фізичної особи не прийняли участь у програмі

Луганська селищна рада   

Прийняли участь 12 фізичних осіб, 19 голів молодняку ВРХ

Світлодарська міська рада 

Жодної фізичної особи не прийняли участь у програмі

Часівоярська міська рада

Прийняли участь 7 фізичних осіб, 23 голови молодняку ВРХ

Сіверська ОТГ                                                                                                

Прийняли участь 6 фізичних осіб, 16 голів молодняку ВРХ

Званівська ОТГ

Прийняли участь 8 фізичних осіб, 43 голови молодняку ВРХ

Соледарська ОТГ                                 

Прийняли участь 57 фізичних осіб, 144 голови молодняку ВРХ

Військово-цивільна адміністрація селища Зайцеве

Прийняли участь 6 фізичних осіб, 13 голів молодняку ВРХ

4,5         
тис.грн.

5,5      

тис.грн.

30,0     

тис.грн.

2,6     

тис.грн.

6,8     

тис.грн.

1,3     

тис.грн.

8,7     

тис.грн.

0,0     

тис.грн.

13,5     

тис.грн.

0,0     

тис.грн.

21,1     

тис.грн.

11,2     

тис.грн.

30,6     

тис.грн.

128,9     

тис.грн.

11,6     

тис.грн.



Спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняку 
великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб

з Державного бюджету України в 2018 році по Донецькій області 

Білокузьминівська сільська рада                         

Прийняли участь 4 фізичні особи, 7 голів молодняку ВРХ

Віролюбівська сільська рада                                 

Прийняли участь 12 фізичних осіб, 21 голова молодняку ВРХ

Іванопільська сільська рада                                                   

Жодної фізичної особи не прийняли участь у програмі

Кіндратівська сільська рада   
Жодної фізичної особи не прийняли участь у програмі

Марківська сільська рада 

Прийняли участь 13 фізичних осіб, 54 голови молодняку ВРХ

Миколаївська сільська рада

Прийняли участь 2 фізичні особи, 4 голови молодняку ВРХ

До органів місцевого 

самоврядування 

Костянтинівського району

на отримання дотації

подали документи

63 фізичні особи

Костянтинівський район

на 145 голів

молодняку ВРХ

отримано дотації

125,0 тис.грн. 

Софіївська сільська рада                         

Жодної фізичної особи не прийняли участь у програмі

Новодмитрівська сільська рада                                 

Жодної фізичної особи не прийняли участь у програмі

Миколайпільська сільська рада                                                   

Прийняли участь 6 фізичних осіб, 17 голів молодняку ВРХ

Предтечинська сільська рада   

Жодної фізичної особи не прийняли участь у програмі

Торська сільська рада 

Прийняли участь 19 фізичних осіб, 32 голови молодняку ВРХ

Іллінівська ОТГ

Прийняли участь 7 фізичних осіб, 10 голів молодняку ВРХ

6,3
тис.грн.

18,2
тис.грн.

0,0
тис.грн.

0,0
тис.грн.

40,0
тис.грн.

3,3
тис.грн. 

0,0
тис.грн.

0,0
тис.грн.

18,0
тис.грн.

0,0
тис.грн.

32,0
тис.грн.

7,2
тис.грн.



Спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняку 
великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб

з Державного бюджету України в 2018 році по Донецькій області 

Дмитрівська сільська рада                         

Прийняли участь 8 фізичних осіб, 23 голови молодняку ВРХ

Долинська сільська рада                                 

Прийняли участь 2 фізичні особи, 12 голів молодняку ВРХ

Маяківська сільська рада                                                   

Прийняли участь 12 фізичних осіб, 29 голів молодняку ВРХ

Мирненська сільська рада   
Жодної фізичної особи не прийняли участь у програмі

Хрестищенська сільська рада 

Прийняли участь 5 фізичних осіб, 10 голів молодняку ВРХ

Андріївська селищна рада

Прийняла участь 1 фізична особа, 1 голова молодняку ВРХ

До органів місцевого 

самоврядування 

Слов’янського району

на отримання дотації

подали документи

106 фізичних осіб

Слов’янський район

на 260 голів

молодняку ВРХ

отримано дотації

277,4 тис.грн. 

Билбасівська селищна рада                         

Прийняли участь 3 фізичні особи, 4 голови молодняку ВРХ

Райгородська селищна рада                                 

Прийняли участь 6 фізичних осіб, 7 голів молодняку ВРХ

Черкаська ОТГ

Прийняли участь 12 фізичних осіб, 23 голови молодняку ВРХ

Миколаївська ОТГ

Прийняли участь 25 фізичних осіб, 60 голів молодняку ВРХ

Андріївська ОТГ

Прийняли участь 32 фізичні особи, 91 голова молодняку ВРХ

21,9         
тис.грн.

8,6         
тис.грн.

27,0        
тис.грн.

0,0        
тис.грн.

10,9        
тис.грн.

2,5        
тис.грн.

4,8        
тис.грн.

10,1       
тис.грн.

14,6       
тис.грн.

92,7       
тис.грн.

84,3       
тис.грн.



Спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняку 
великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб

з Державного бюджету України в 2018 році по Донецькій області 

Андріївська сільська рада                         

Прийняли участь 7 фізичних осіб, 16 голів молодняку ВРХ

Богатирська сільська рада                                 

Прийняли участь 7 фізичних осіб, 14 голів молодняку ВРХ

Євгенівська сільська рада                                                   

Прийняла участь 1 фізична особа, 1 голова молодняку ВРХ

Зеленопільська сільська рада   
Прийняли участь 13 фізичних осіб, 24 голови молодняку ВРХ

Іскрівська сільська рада 

Прийняли участь 10 фізичних осіб, 14 голів молодняку ВРХ

Комарська сільська рада

Прийняли участь 8 фізичних осіб, 15 голів молодняку ВРХ

До органів місцевого 

самоврядування 

Великоновосілківського

району на отримання дотації

подали документи

242 фізичні особи

Великоновосілківський
район

на 530 голів

молодняку ВРХ

отримано дотації

471,8 тис.грн. 

Костянтинопільська сільська рада                         

Прийняла участь 1 фізична особа, 2 голови молодняку ВРХ

Краснополянська сільська рада                                 

Прийняли участь 28 фізичних осіб, 78 голів молодняку ВРХ

Новопетриківська сільська рада

Прийняла участь 51 фізична особа, 87 голів молодняку ВРХ

Керменчицька сільська рада

Прийняли участь 14 фізичних осіб, 34 голови молодняку ВРХ

Піддубненська сільська рада

Жодної фізичної особи не прийняли участь у програмі

10,4         
тис.грн.

9,9         
тис.грн.

1,0        
тис.грн.

25,6        
тис.грн.

17,8        
тис.грн.

17,3        
тис.грн.

1,3        
тис.грн.

66,2       
тис.грн.

93,5      
тис.грн.

35,3       
тис.грн.

0,0       
тис.грн.



Спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняку 
великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб

з Державного бюджету України в 2018 році по Донецькій області 

Роздольненська сільська рада                         

Прийняли участь 5 фізичних осіб, 7 голів молодняку ВРХ

Старомайорська сільська рада                                 

Прийняли участь 15 фізичних осіб, 29 голів молодняку ВРХ

Старомлинівська сільська рада                                                   

Прийняли участь 9 фізичних осіб, 24 голови молодняку ВРХ

Шахтарська сільська рада   

Прийняли участь 9 фізичних осіб, 16 голів молодняку ВРХ

Шевченківська сільська рада 

Прийняли участь 29 фізичних осіб, 58 голів молодняку ВРХ

Великоновосілківська селищна рада

Прийняли участь 35 фізичних осіб, 111 голів молодняку ВРХ

4,2         
тис.грн.

31,0        
тис.грн.

25,9       
тис.грн.

14,0        
тис.грн.

50,6        
тис.грн.

67,8        
тис.грн.

Великоновосілківський
район

До органів місцевого 

самоврядування 

Великоновосілківського

району на отримання дотації

подали документи

242 фізичні особи

на 530 голів

молодняку ВРХ

отримано дотації

471,8 тис.грн. 



Спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняку 
великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб

з Державного бюджету України в 2018 році по Донецькій області 

Ганнівська сільська рада                         

Прийняли участь 7 фізичних осіб, 17 голів молодняку ВРХ

Добропільська сільська рада                                 

Прийняли участь 7 фізичних осіб, 13 голів молодняку ВРХ

Золотоколодязька сільська рада                                                   

Прийняли участь 30 фізичних осіб, 53 голови молодняку ВРХ

Криворізька сільська рада   
Прийняли участь 14 фізичних осіб, 37 голів молодняку ВРХ

Нововодянська сільська рада 

Прийняли участь 20 фізичних осіб, 34 голови молодняку ВРХ

Шилівська сільська рада

Прийняли участь 10 фізичних осіб, 17 голів молодняку ВРХ

До органів місцевого 

самоврядування 

Добропільського району

на отримання дотації

подали документи

155 фізичних осіб

Добропільський район

на 306 голів

молодняку ВРХ

отримано дотації

241,8 тис.грн. 

Світлівська сільська рада                         

Прийняли участь 9 фізичних осіб, 15 голів молодняку ВРХ

Святогорівська селищна рада                                 

Прийняли участь 15 фізичних осіб, 31 голова молодняку ВРХ

Шахівська ОТГ

Прийняли участь 40 фізичних осіб, 79 голів молодняку ВРХ

Білозерська міська рада

Прийняли участь 3 фізичні особи, 10 голів молодняку ВРХ

11,4
тис.грн.

11,7
тис.грн.

43,3
тис.грн.

30,0
тис.грн.

25,9
тис.грн.

7,9
тис.грн.

10,1
тис.грн.

27,0
тис.грн.

65,2
тис.грн.

9,3
тис.грн.



Спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняку 
великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб

з Державного бюджету України в 2018 році по Донецькій області 

Гришинська сільська рада                         

Жодної фізичної особи не прийняли участь у програмі

Сергіївська сільська рада                                 

Прийняли участь 13 фізичних осіб, 18 голів молодняку ВРХ

Піщанська сільська рада                                                   

Прийняла участь 1 фізична особа, 4 голови молодняку ВРХ

Лисівська сільська рада   
Прийняли участь 2 фізичні особи, 5 голів молодняку ВРХ

Іванівська сільська рада 

Прийняла участь 1 фізична особа, 3 голови молодняку ВРХ

Новоолександрівська сільська рада

Прийняли участь 3 фізичні особи, 6 голів молодняку ВРХ

До органів місцевого 

самоврядування 

Покровського району

на отримання дотації

подали документи

62 фізичні особи

Покровський район

на 101 голову

молодняку ВРХ

отримано дотації

72,2 тис.грн. 

Малинівська сільська рада                         

Прийняли участь 6 фізичних осіб, 10 голів молодняку ВРХ

Миролюбівська сільська рада                                 

Прийняли участь 5 фізичних осіб, 8 голів молодняку ВРХ

Новотроїцька сільська рада

Жодної фізичної особи не прийняли участь у програмі

Петрівська сільська рада

Прийняла участь 1 фізична особа, 1 голова молодняку ВРХ

0,0
тис.грн.

23,4
тис.грн.

1,2
тис.грн.

5,0
тис.грн.

1,6
тис.грн.

5,4
тис.грн.

3,7
тис.грн.

3,8
тис.грн.

0,0
тис.грн.

0,3
тис.грн.



Спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняку 
великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб

з Державного бюджету України в 2018 році по Донецькій області 

Сонцівська сільська рада                         

Прийняли участь 4 фізичні особи, 6 голів молодняку ВРХ

Михайлівська сільська рада                                 

Прийняли участь 2 фізичні особи, 5 голів молодняку ВРХ

Новоєлизаветівська сільська рада                                                   

Жодної фізичної особи не прийняли участь у програмі

Миколаївська сільська рада   
Прийняли участь 2 фізичні особи, 4 голови молодняку ВРХ

Срібненська сільська рада 

Жодної фізичної особи не прийняли участь у програмі

Рівненська сільська рада

Прийняла участь 1 фізична особа, 1 голова молодняку ВРХ

До органів місцевого 

самоврядування 

Покровського району

на отримання дотації

подали документи

62 фізичні особи

Покровський район

на 101 голову

молодняку ВРХ

отримано дотації

72,2 тис.грн. 

Першотравнева сільська рада                         

Прийняли участь 2 фізичні особи, 2 голови молодняку ВРХ

Гродівська селищна рада                                 

Прийняли участь 7 фізичних осіб, 11 голів молодняку ВРХ

Новоекономічна селищна рада

Прийняли участь 3 фізичні особи, 7 голів молодняку ВРХ

Удачненська селищна рада

Прийняли участь 9 фізичних осіб, 10 голів молодняку ВРХ

2,5
тис.грн.

2,2
тис.грн.

0,0
тис.грн.

1,2
тис.грн.

0,0
тис.грн.

0,3
тис.грн.

1,3
тис.грн.

8,9
тис.грн.

4,9
тис.грн.

6,5
тис.грн.



Спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняку 
великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб

з Державного бюджету України в 2018 році по Донецькій області 

Галицинівська сільська рада                         

Прийняли участь 8 фізичних осіб, 16 голів молодняку ВРХ

Дачненська сільська рада                                 

Прийняли участь 6 фізичних осіб, 20 голів молодняку ВРХ

Богоявленська сільська рада                                                   

Прийняли участь 3 фізичні особи, 7 голів молодняку ВРХ

Єлизаветівська сільська рада   
Прийняли участь 6 фізичних осіб, 7 голів молодняку ВРХ

Зорянська сільська рада 

Прийняли участь 7 фізичних осіб, 10 голів молодняку ВРХ

Катеринівська сільська рада

Прийняли участь 5 фізичних осіб, 5 голів молодняку ВРХ

До органів місцевого 

самоврядування 

Мар’їнського району на 

отримання дотації

подали документи

91 фізична особа

Мар’їнський район

на 175 голів

молодняку ВРХ

отримано дотації

152,4 тис.грн. 

Костянтинівська сільська рада                         

Прийняли участь 2 фізичні особи, 3 голови молодняку ВРХ

Максимільянівська сільська рада                                 

Прийняли участь 5 фізичних осіб, 5 голів молодняку ВРХ

Новомихайлівська сільська рада

Прийняли участь 3 фізичні особи, 4 голови молодняку ВРХ

Новоселидівська сільська рада

Прийняли участь 18 фізичних осіб, 24 голови молодняку ВРХ

Новоукраїнська сільська рада

Прийняли участь 4 фізичні особи, 7 голів молодняку ВРХ

14,0        
тис.грн.

18,1         
тис.грн.

4,2       
тис.грн.

7,1       
тис.грн.

11,7        
тис.грн.

6,5        
тис.грн.

0,9        
тис.грн.

4,4       
тис.грн.

2,6      
тис.грн.

45,1      
тис.грн.

3,5      
тис.грн.



Спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняку 
великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб

з Державного бюджету України в 2018 році по Донецькій області 

Павлівська сільська рада                         

Прийняла участь 1 фізична особа, 2 голови молодняку ВРХ

Степненська сільська рада                                 

Прийняли участь 4 фізичні особи, 4 голови молодняку ВРХ

Успенівська сільська рада                                                   

Прийняли участь 8 фізичних осіб, 19 голів молодняку ВРХ

Курахівська міська рада   

Прийняли участь 2 фізичні особи, 6 голів молодняку ВРХ

Військово-цивільна адміністрація міста Красногорівка

Прийняли участь 9 фізичних осіб, 36 голів молодняку ВРХ

Військово-цивільна адміністрація міста Мар’їнка та села Побєда
Жодної фізичної особи не прийняли участь у програмі

0,6         
тис.грн.

2,6        
тис.грн.

13,6      
тис.грн.

4,6        
тис.грн.

12,9        
тис.грн.

0,0        
тис.грн.

Мар’їнський район

До органів місцевого 

самоврядування 

Мар’їнського району на 

отримання дотації

подали документи

91 фізична особа

на 175 голів

молодняку ВРХ

отримано дотації

152,4 тис.грн. 



Спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняку 
великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб

з Державного бюджету України в 2018 році по Донецькій області 

Верхньоторецька сільська рада                         

Прийняли участь 5 фізичних осіб, 8 голів молодняку ВРХ

Орлівська сільська рада                                 

Прийняли участь 2 фізичні особи, 2 голови молодняку ВРХ

Новоселівська Перша сільська рада                                                   

Прийняли участь 4 фізичні особи, 57 голів молодняку ВРХ

Желанівська селищна рада   
Жодної фізичної особи не прийняли участь у програмі

Красногорівська сільська рада 

Жодної фізичної особи не прийняли участь у програмі

Олександропільська сільська рада

Прийняла участь 1 фізична особа, 2 голови молодняку ВРХ

До органів місцевого 

самоврядування 

Ясинуватського району

на отримання дотації

подали документи

15 фізичних осіб

Ясинуватський район

на 73 голови

молодняку ВРХ

отримано дотації

52,5 тис.грн. 

Первомайська сільська рада                         

Жодної фізичної особи не прийняли участь у програмі

Новобахмутівська сільська рада                                 

Прийняла участь 1 фізична особа, 1 голова молодняку ВРХ

Соловйовська сільська рада

Прийняли участь 2 фізичні особи, 3 голови молодняку ВРХ

Очеретинська селищна рада

Жодної фізичної особи не прийняли участь у програмі

4,5
тис.грн.

1,3
тис.грн.

40,6
тис.грн.

0,0
тис.грн.

0,0
тис.грн.

3,5
тис.грн.

0,0
тис.грн.

1,0
тис.грн.

1,6
тис.грн.

0,0
тис.грн.



Спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняку 
великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб

з Державного бюджету України в 2018 році по Донецькій області 

Волноваська міська рада                         

Жодної фізичної особи не прийняли участь  у програмі

Анадольська сільська рада                                 

Прийняли участь 10 фізичних осіб, 16 голів молодняку ВРХ

Благодатненська селищна рада                                                   

Жодної фізичної особи не прийняли участь у програмі

Бугаська сільська рада   
Прийняли участь 20 фізичних осіб, 25 голів молодняку ВРХ

Донська селищна рада 

Жодної фізичної особи не прийняли участь  у програмі

Дмитрівська сільська рада

Прийняла участь 1 фізична особа, 11 голів молодняку ВРХ

Єгорівська сільська рада                         

Прийняли участь 17 фізичних осіб, 31 голова молодняку ВРХ

Зачатівська сільська рада                                 

Жодної фізичної особи не прийняли участь у програмі

Златоустівська сільська рада                                                   

Жодної фізичної особи не прийняли участь у програмі

Калинівська сільська рада   

Прийняли участь 3 фізичні особи, 3 голови молодняку ВРХ

Сонячна сільська рада 

Прийняла участь 1 фізична особа, 1 голова молодняку ВРХ

Діанівська сільська рада

Прийняла участь 1 фізична особа, 2 голови молодняку ВРХ

Миколаївська сільська рада

Прийняли участь 47 фізичних осіб, 89 голів молодняку ВРХ

0,0
тис.грн.

11,1
тис.грн.

0,0
тис.грн.

15,9
тис.грн.

0,0
тис.грн.

3,3
тис.грн. 

34,5
тис.грн.

0,0
тис.грн.

1,6
тис.грн.

0,3
тис.грн.

5,0
тис.грн.

До органів місцевого 

самоврядування 

Волноваського району

на отримання дотації

подали документи

251 фізична особа

Волноваський район

на 437 голів

молодняку ВРХ

отримано дотації

397,5 тис.грн. 

0,0
тис.грн.

96,6
тис.грн.



Спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняку 
великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб

з Державного бюджету України в 2018 році по Донецькій області 

Микільська сільська рада                         

Прийняли участь 2 фізичні особи, 3 голови молодняку ВРХ

Свободненська сільська рада                                 

Прийняли участь 6 фізичних осіб, 9 голів молодняку ВРХ

Степнянська сільська рада                                                   

Прийняли участь 2 фізичні особи, 3 голови молодняку ВРХ

Стрітенська сільська рада

Прийняли участь 2 фізичні особи, 2 голови молодняку ВРХ

Ольгинська селищна рада 

Жодної фізичної особи не прийняли участь  у програмі

Новотроїцька селищна рада

Прийняли участь 7 фізичних осіб, 26 голів молодняку ВРХ

Володимирівська селищна рада                         

Жодної фізичної особи не прийняли участь у програмі

Вільненська сільська рада                                 

Прийняли участь 2 фізичні особи, 3 голови молодняку ВРХ

Привільненська сільська рада                                                   

Жодної фізичної особи не прийняли участь у програмі

Петрівська сільська рада   

Прийняли участь 19 фізичних осіб, 35 голів молодняку ВРХ

Прохорівська сільська рада 

Прийняли участь 5 фізичних осіб, 9 голів молодняку ВРХ

Хлібодарівська сільська рада

Жодної фізичної особи не прийняли участь у програмі

Валер’янівська сільська рада

Прийняли участь 3 фізичні особи, 4 голови молодняку ВРХ

3,8
тис.грн.

6,2
тис.грн.

2,3
тис.грн.

0,6
тис.грн.

0,0
тис.грн.

26,5
тис.грн. 

0,0
тис.грн.

4,5
тис.грн.

33,2
тис.грн.

7,7
тис.грн.

0,0
тис.грн.

До органів місцевого 

самоврядування 

Волноваського району

на отримання дотації

подали документи

251 фізична особа

Волноваський район

на 437 голів

молодняку ВРХ

отримано дотації

397,5 тис.грн. 

0,0
тис.грн.

5,5
тис.грн.



Спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняку 
великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб

з Державного бюджету України в 2018 році по Донецькій області 

Новоандріївська сільська рада                         

Прийняли участь 9 фізичних осіб, 15 голів молодняку ВРХ

Новоолексіївська сільська рада                                 

Прийняла участь 1 фізичних осіб, 10 голів молодняку ВРХ

Рибінська сільська рада                                                   

Прийняли участь 7 фізичних осіб, 11 голів молодняку ВРХ

Рівнопільська сільська рада

Жодної фізичної особи не прийняли участь  у програмі

Іванівська сільська рада 

Жодної фізичної особи не прийняли участь  у програмі

Андріївська сільська рада

Прийняли участь 9 фізичних осіб, 11 голів молодняку ВРХ

Новоселівська сільська рада                         

Прийняли участь 14 фізичних осіб, 21 голова молодняку ВРХ

Гранітненська сільська рада                                 

Прийняли участь 34 фізичні особи, 45 голів молодняку ВРХ

Старогнатівська сільська рада                                                   

Прийняли участь 7 фізичних осіб, 11 голів молодняку ВРХ 

Мирненська селищна рада   

Прийняла участь 1 фізична особа, 1 голова молодняку ВРХ

Чермалицька сільська рада 

Прийняли участь 18 фізичних осіб, 32 голови молодняку ВРХ

Павлопільська сільська рада

Жодної фізичної особи не прийняли участь у програмі

Лебединська сільська рада

Прийняли участь 3 фізичні особи, 8 голів молодняку ВРХ

16,0
тис.грн.

8,6
тис.грн.

14,2
тис.грн.

0,0
тис.грн.

0,0
тис.грн.

8,2
тис.грн. 

14,0
тис.грн.

36,6
тис.грн.

1,0
тис.грн.

15,2
тис.грн.

0,0
тис.грн.

До органів місцевого 

самоврядування 

Волноваського району

на отримання дотації

подали документи

251 фізична особа

Волноваський район

на 437 голів

молодняку ВРХ

отримано дотації

397,5 тис.грн. 

9,6
тис.грн.

15,5
тис.грн.



Спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняку 
великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб

з Державного бюджету України в 2018 році по Донецькій області 

Боївська сільська рада                         

Прийняли участь 3 фізичні особи, 8 голів молодняку ВРХ

Зеленоярська сільська рада                                 

Прийняли участь 4 фізичні особи, 12 голів молодняку ВРХ

Зорянська сільська рада                                                   

Прийняла участь 1 фізична особа, 46 голів молодняку ВРХ

Кальчицька сільська рада

Жодної фізичної особи не прийняли участь у програмі

Касянівська сільська рада 

Прийняли участь 6 фізичних осіб, 16 голів молодняку ВРХ

Малоянисольська сільська рада

Прийняли участь 7 фізичних осіб, 14 голів молодняку ВРХ

До органів місцевого 

самоврядування 

Нікольського району

на отримання дотації

подали документи

34 фізичні особи

Нікольський район

на 124 голови

молодняку ВРХ

отримано дотації

89,2 тис.грн. 

Новокраснівська сільська рада                         

Прийняли участь 3 фізичні особи, 8 голів молодняку ВРХ

Республіканська сільська рада                                 

Прийняли участь 4 фізичні особи, 9 голів молодняку ВРХ

Темрюцька сільська рада

Прийняли участь 2 фізичні особи, 3 голови молодняку ВРХ

Тополинська сільська рада

Прийняла участь 1 фізична особа, 2 голови молодняку ВРХ

Нікольська селищна рада

Прийняли участь 3 фізичні особи, 6 голів молодняку ВРХ

5,2         
тис.грн.

4,3         
тис.грн.

13,8       
тис.грн.

0,0        
тис.грн.

16,8        
тис.грн.

17,8       
тис.грн.

8,0        
тис.грн.

15,8       
тис.грн.

2,3      
тис.грн.

0,6      
тис.грн.

4,6       
тис.грн.



Спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняку 
великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб

з Державного бюджету України в 2018 році по Донецькій області 

Бердянська сільська рада                         

Прийняли участь 4 фізичні особи, 15 голів молодняку ВРХ

Покровська сільська рада                                 

Жодної фізичної особи не прийняли участь у програмі

Комишуватська сільська рада                                                   

Прийняли участь 4 фізичні особи, 10 голів молодняку ВРХ

Мелекинська сільська рада   

Прийняла участь 1 фізична особа, 10 голів молодняку ВРХ

Стародубівська сільська рада 

Прийняли участь 8 фізичних осіб, 13 голів молодняку ВРХ

Урзуфська сільська рада

Жодної фізичної особи не прийняли участь у програмі

Ялтинська селищна рада 

Прийняли участь 2 фізичні особи, 2 голови молодняку ВРХ

15,3       
тис.грн.

0,0        
тис.грн.

23,5         
тис.грн.

3,0        
тис.грн.

14,6        
тис.грн.

0,0        
тис.грн.

До органів місцевого 

самоврядування 

Мангушського району

на отримання дотації

подали документи

40 фізичних осіб

Мангушський район

на 90 голів

молодняку ВРХ

отримано дотації

97,7 тис.грн. 

0,6        
тис.грн.

Мангушська селищна рада                         

Прийняли участь 21 фізична особа, 40 голів молодняку ВРХ

40,7        
тис.грн.



Спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняку 
великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб

з Державного бюджету України в 2018 році по Донецькій області 

129,8    
тис.грн.

До органів місцевого 

самоврядування 

міста Лиман

на отримання дотації

подали документи

41 фізична особа

місто Лиман

на 139 голів

молодняку ВРХ

отримано дотації

129,8 тис.грн. 

Лиманська ОТГ

Прийняли участь 41 фізична особа, 

139 голів молодняку ВРХ 



Спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняку 
великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб

з Державного бюджету України в 2018 році по Донецькій області 

Маріупольська міська рада                         

Прийняла участь 1 фізична особа, 5 голів молодняку ВРХ

Старо-Кримська селищна рада                                 

Прийняли участь 5 фізичних осіб, 16 голів молодняку ВРХ

Сартанська селищна рада                                                   

Жодної фізичної особи не прийняли участь у програмі

Талаківська селищна рада   

Жодної фізичної особи не прийняли участь у програмі

Виноградненська сільська рада 

Прийняла участь 1 фізична особа, 1 голова молодняку ВРХ

3,6         
тис.грн.

25,2        
тис.грн.

0,0       
тис.грн.

0,0        
тис.грн.

0,3        
тис.грн.

До органів місцевого 

самоврядування 

міста Маріуполь

на отримання дотації

подали документи

7 фізичних осіб

місто Маріуполь

на 22 голови

молодняку ВРХ

отримано дотації

29,1 тис.грн. 



Спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняку 
великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб

з Державного бюджету України в 2018 році по Донецькій області 

Краматорська міська рада                         

Жодної фізичної особи не прийняли участь у програмі

Біленьківська селищна рада                                 

Прийняла участь 1 фізична особа, 5 голів молодняку ВРХ

Красноторська селищна рада                                                   

Жодної фізичної особи не прийняли участь у програмі

Шабельківська селищна рада   

Прийняли участь 5 фізичних осіб, 13 голів молодняку ВРХ

Ясногірська селищна рада 

Жодної фізичної особи не прийняли участь у програмі

0,0         
тис.грн.

5,1        
тис.грн.

0,0       
тис.грн.

23,6        
тис.грн.

0,0        
тис.грн.

До органів місцевого 

самоврядування 

міста Краматорськ

на отримання дотації

подали документи

6 фізичних осіб

місто Краматорськ

на 18 голів

молодняку ВРХ

отримано дотації

28,7 тис.грн. 



Спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняку 
великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб

з Державного бюджету України в 2018 році по Донецькій області 

Селидівська міська рада                         

Прийняли участь 2 фізичні особи, 4 голови молодняку ВРХ

Гірницька міська рада                                 

Прийняли участь 2 фізичні особи, 2 голови молодняку ВРХ

Українська міська рада                                                   

Жодної фізичної особи не прийняли участь у програмі

Курахівська селищна рада   

Прийняла участь 1 фізична особа, 1 голова молодняку ВРХ

Цукуринська селищна рада 

Жодної фізичної особи не прийняли участь у програмі

5,5         
тис.грн.

1,3       
тис.грн.

0,0       
тис.грн.

2,5        
тис.грн.

0,0        
тис.грн.

До органів місцевого 

самоврядування 

міста Селидове

на отримання дотації

подали документи

5 фізичних осіб

місто Селидове

на 7 голів

молодняку ВРХ

отримано дотації

9,3 тис.грн. 



Спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняку 
великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб

з Державного бюджету України в 2018 році по Донецькій області 

Дружківська міська рада                         

Прийняли участь 15 фізичних осіб, 27 голів молодняку ВРХ

Олексієво-Дружківська селищна рада                                 

Прийняли участь 4 фізичні особи, 6 голів молодняку ВРХ

Райська селищна рада                                                   

Прийняли участь 5 фізичних осіб, 23 голови молодняку ВРХ

13,7            
тис.грн.

До органів місцевого 

самоврядування 

міста Дружківка

на отримання дотації

подали документи

24 фізичні особи

місто Дружківка

на 56 голів

молодняку ВРХ

отримано дотації

45,5 тис.грн. 

22,7            
тис.грн.

9,1            
тис.грн.



Спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняку 
великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб

з Державного бюджету України в 2018 році по Донецькій області 

Військово-цивільна адміністрація міста Торецьк

Прийняла участь 1 фізична особа, 4 голови молодняку ВРХ

Північна селищна рада                                 

Прийняли участь 4 фізичні особи, 13 голів молодняку ВРХ

Щербинівська селищна рада                                                   

Жодної фізичної особи не прийняли участь у програмі

Залізна міська рада   

Жодної фізичної особи не прийняли участь у програмі

Новгородська селищна рада 

Прийняли участь 7 фізичних осіб, 10 голів молодняку ВРХ

3,3         
тис.грн.

10,2       
тис.грн.

0,0       
тис.грн.

0,0        
тис.грн.

6,5        
тис.грн.

До органів місцевого 

самоврядування 

міста Торецьк

на отримання дотації

подали документи

12 фізичних осіб

місто Торецьк

на 27 голів

молодняку ВРХ

отримано дотації

20,0 тис.грн. 



Спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняку 
великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб

з Державного бюджету України в 2018 році по Донецькій області 

Бахмутська міська рада                         

Прийняла участь 1 фізична особа, 3 голови молодняку ВРХ

Вугледарська міська рада                                 

Жодної фізичної особи не прийняли участь у програмі

Добропільська міська рада                                                   

Жодної фізичної особи не прийняли участь у програмі

Костянтинівська міська рада

Жодної фізичної особи не прийняли участь у програмі

Мирноградська міська рада 

Прийняла участь 1 фізична особа, 6 голів молодняку ВРХ

Новогродівська міська рада

Прийняли участь 3 фізичні особи, 3 голови молодняку ВРХ

До виконавчих комітетів 

міських рад

на отримання дотації

подали документи

8 фізичних осіб

Виконавчі комітети
міських рад

на 17 голів

молодняку ВРХ

отримано дотації

14,4 тис.грн. 

Покровська міська рада                         

Жодної фізичної особи не прийняли участь у програмі

Слов’янська міська рада                                 

Прийняла участь 1 фізична особа, 3 голови молодняку ВРХ

Святогірська міська рада

Жодної фізичної особи не прийняли участь у програмі

Військово-цивільна адміністрація міста Авдіївка

Прийняли участь 2 фізичні особи, 2 голови молодняку ВРХ

0,9
тис.грн.

0,0
тис.грн.

0,0
тис.грн.

0,0
тис.грн.

9,0
тис.грн.

1,6
тис.грн.

0,0
тис.грн.

2,3
тис.грн.

0,0
тис.грн.

0,6
тис.грн.


