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Ш ановний Михайле Васильовичу!

До мене, як до депутата обласної ради, звернулися жителі села Лисогірка 

Летичівського району щодо ситуації, яка склалася навколо надання часткової 

компенсації власниками особистих селянських господарств (далі ОСТ) вартості 

придбаних у поточному році установок індивідуального доїння, холодильних 

установок для зберігання і охолодження молока (далі -  часткове відшкодування 

витрат на установку).

Спрямування коштів обласного бюджету у 2017 році на виконання 

«Програми розвитку агропромислового комплексу Хмельницької області на 

2017-2021 роки» за напрямком «Часткова компенсація вартості придбаної 

сільськогосподарської техніки та обладнання (включаючи приватний сектор)» 

в сумі 5,6 млн. грн.., дала можливість підтримати велику кількість фізичних 

осіб у придбанні доїльних апаратів. Приватні господарства придбали технічні 

засоби за власний кошт на суму 4538 тис. грн.. та одержали компенсацію за 

придбані апарати у сумі 2,9 млн. грн.

Завдяки підтримці держави фізичних осіб, особисті селянські

господарства планують збільшити дійне стадо до 350 голів. ХМЕ /1Ь НИД ЬНА
ОБ/ІАСНА РАДА
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23 березня 2017 року одинадцята сесія Хмельницької обласної ради 

прийняла рішення про затвердження «Програми розвитку агропромислового 

комплексу Хмельницької області на 2017 -  2021 роки» , яка мала б забезпечити 

виконання основних завдань, визначених Концепцією розвитку сільських 

територій, Стратегії розвитку Хмельницької області, спрямованих на 

стабілізацію агропромислового комплексу та поліпшення якості життя, 

економічного благополуччя сільського населення. Тобто , дана Програма 

передбачає продовження часткового відшкодування витрат на доїльні та 

холодильні установки для власників ОСТ.

Але ми зіткнулися з тим, що фінансування Програми призупинено через 

депутатський запит щодо перевірки законності виплат з обласного бюджету 

часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та 

обладнання( включаючи приватний сектор) за «Програмою розвитку 

агропромислового комплексу Хмельницької області на 2017-2021 роки» , яким 

вимагалася перевірка використання коштів за даною Програмою.

Необхідно відмітити, що перевірка законності виплат компенсацій -  це 

справа компетентних органів, які дадуть відповідну оцінку на професійному 

рівні при виявленні фактів порушення. Названі вище дії ніяким чином не 

повинні впливати на власників ОСГ, які виявили довіру цій Програмі та 

очікують на її подальше продовження.

За достовірною інформацією , станом на 1 вересня 2018 року, двадцять 

домогосподарств області виявили бажання створити сімейні ферми більш, як 

на 300 голів 'дійних корів. Уже у вересні заплановано відкриття двох 

сімейних ферм у Ізяславському та Полонському районах. Прикладом може 

бути господарство Самопляса Олександра з Полонського району . На час 

придбання доїльного апарату у його господарстві утримувалося 11 голів 

дійних корів на сьогодні поголів'я складає уже 15. У планах О. Самопляса - 

зареєструвати та узаконити свою діяльність, як сімейне фермерське 

господарство , що на даний час розпочато та збільшити поголів’я до 30 дійних

корів.



За вісім місяців 2018 року у Хмельницькій області у власних 

господарствах громадян поголів'я ВРХ збільшилося на 17,2 тис. голів. А це 

прямо збільшило надходження звернень у депутатську громадську 

приймальню . На даний час є уже більше двох десятків звернень громадян , які 

виявили бажання скористатися цією Програмою, але з вищенаведених причин 

це неможливо зробити -  дія Програми призупинена.

Серед місцевих жителів у зв'язку з цим наростає соціальна напруга, адже 

громадяни . які проживають у сільській місцевості не забезпечені робочими 

місцями і тому виживають за рахунок утримання дійних корів. Труднощі , які 

виникли з реалізацією Програми призведуть до того, що дійних корів 

позбудуться простим шляхом -  на м’ясокомбінат. Результати ж, які уже 

досягнуті та ті, що заплановані будуть зведені нанівець.

Тому відновлення фінансування Програми дасть можливість , в 

кінцевому результаті, стабілізувати тенденцію спаду поголів’я та скорочення 

обсягів надоїв молока у господарствах громадян. Підвищити рівень зайнятості 

населення та покращити його платіжну спроможність.

Відповідно до офіційних даних Департаменту агропромислового 

розвитку, екології та природних ресурсів Хмельницької облдержадміністрації, 

станом на серпень місяць 2018 року понад 1450 осіб придбали та планують 

придбати доїльні установки для особистих селянських господарств. Досі 

чекають на відшкодування витрат за придбання установок 387 осіб. Ці 

установки придбані наприкінці 2017 року.

Щоб задовільнити заборгованість та потреби перед зокрема 387 

особами необхідно внести поправку до самої «Програми розвитку 

агропромислового комплексу Хмельницької області на 2017-2021 роки». А 

саме: у пункті першому частини другої існуючої редакції « - власникам 

особистих селянських господарств (далі ОСГ) у поточному році установок 

індивідуального доїння, холодильних установок для зберігання і охолодження 

молока( далі - часткове відшкодування витрат на установку)» викласти у такій 

редакції : « - власникам особистих селянських господарств (далі ОСГ) у 

минулому та п о т о ч н о м у  році установок індивідуального доїння,



холодильних установок для зберігання і охолодження молока( далі - часткове 

відшкодування витрат на установку)» , що значною мірою дасть можливість 

скористатися правом відшкодування громадянам, котрі не змогли отримати 

компенсацію в кінці 2017 року.

Виходячи з вищевикладеного 

П Р О Ш У :

1. Моє звернення підтримати як депутатський запит та направити для 

розгляду.

2. Про результати розгляду депутатського звернення , прошу інформувати 

мене у встановлені Законом терміни.

З повагою, 

депутат обласної С.П. Іваїцук


