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Про подання документiв
суб' сктами госrтодарювання

Просимо iнформувати суб'ектiв господарювання щодо дii Порядку

використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для державноi'
пiдтримки розвитку тваринництва та переробки сiлськогосподарськоi
продукцii, затвердЖеного постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд о7.02.201,8 jф 107 (в редакцiI постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи

вiд 12.05 .2021, JФ 517), далi - Порядок
вiдповiдно до Порядку бюджетнi кошти спрямовуються

з метою державноi пiдтримки розвитку тваринництва та переробки

сiльсъкогосподарсъкоТ продукцiI.
Отримувачами бюджетних коштiв е:

суб'екти гос1rодарювання - юридичнi особи незалежно вiд органiзацiйно-

правовоi форми та форми BIIacHocTi та фiзичнi особи - пiдприемцi, зокрема

сiмейнi фермерсъкi господарства, що провадятъ дiяльнiсть у галузях

твариЕництва:
стосовно яких не вiдкрито провадження у справi про банкрутство таlабо

яких не визнано банкрутами, таlабо якi не перебувають на стадii лiквiдацii;
якi не мають на 1 число мiсяця, в якому приймаеться рiшення про

вкJIючення до peccTpiB або вiдомостей про нарахування розмiру часткового

вiдшкодування або дотацii, прострочену бiльш як шiоть мiсяцiв заборгованiсть

з платежiв, контроль за справлянням яких покладено на ДПС.
На отримання сцецiальноТ бюджетноi дотацii за утримання кiзочок,

козематок, ярок, вiвцематок суб'скти госrrодарювання подають докумеIiти
згiдно з пунктом 12 Порядку.

безповоротнiй ocHoBi.щотацiя за утримання кiз та овець надаеться на безповоротнiй ocHoBi

суб'ектам госпсдарювання, якi с власниками кiз та овець, за кожну Еаявну за

станоМ на 01 сiчнЯ поточногО рокУ iдентифiкованУ та заре€стровВну

в установленому порядку кiзочку, козематку, ЯРкУ, вiвцематку в розмiрi
1000 гривень за одну голову.

Для отримання дотацiТ
господарювання, якi е власниками

року TaKi документи:
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копiю звiту про виробництво продукцii тваринництва, кiлькiстъ

сiлъськогосподарсъких тварин i забезпеченiсть ik кормами (форма N 24 (рiчна)

за станом на 01 сiчня (суб'екти господарювання, якi е юридичними особами);

копii ресстрацiйних свiдоцтв овець/кiз, виданих у встановленоМУ ПОРЯДКУ,

а у разi утримання 10 i бiльше голiв - виданий в установленому порядку витяг

з единого державного реестру тварин.
вчасно шоданими вважаються заявка та документи, як1 надlишли

до структурного пiдроздiлу та заре€строванi в системi документообiгу.
заявки, що надiйшли пiсля закiнченняi строку iх поданшI,

не розглядаютБся.
На отримання спецiальноi бюджетноТ дотацiТ за прирiст поголiв'я KopiB

власного вiдтворення суб'екти господарювання подаютъ документи згiдно
з пунктом 13 Порядку.

,Щотацiя за прирiст KopiB надаеться на безповоротнiй ocHoBi суб'сктам
господаРювання, якi с юридичними особами i власниками KopiB, за кожну
наявну прирощену корову власного вiдтворення, на яку збiльшено основне

стадо за станом на 01 липня поточного року порiвняно з наявним поголiв'ям
KopiB станом на 01 сiчня поточного РокУ, в розмiрi з0 000 |ривенъ за

одну голову.
.Щля отримання дотацii за прирiст KopiB суб'скти господарЮВаННЯ, ЯК1

е юридичними особами i власниками KopiB, подають до 1 вересня поточного

року TaKi документи:
заявку;
довiдку про вiдкриття поточного рахунка, видану банком;
копiю звiту про виробництво продукцii тваринництва, кiлькiсть

сiльськогосподарсъких тварин i забезпеченiсть ix кормами (форма Jф 24 фiчна)
за станом на 01 сiчня;

копiю звiту про виробництво продукцii тваринництва та кiлькiсть
сiльсъкогосподарсъких тварин (форма 24-сг (мiсячна) за сiчень - червенЬ

поточного року;
виданий в установленому порядку витяг з единого державного реестру

тварин про загальну кiлъкiсть наявних iдентифiкованих та зареестрованих

в установленому порядку KopiB, зокрема KopiB, що народженi у господарствi

суб'екта господарювання, який е юридичною особою i власником KopiB,

за станом на 01 сiчня та 01 липня поточного року.
Вчасно поданими вважаютъся заявка та документи, якi надiйшлИ

до структурного пiдроздiлу та зареестрованi в системi документообiгу.
Заявки, що надiйшли пiсля закiнчення строку iх подання,

не розглядаються.
.Щокументи за вищевказанами натrрямами подаються до .ЩепартамеНry

агропромислового розвитку та економiчноi гlолiтики облдержадмiнiстрацii
за адресою: MicTo Житомир, вулиця Мала Берличiвська, 25.
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