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2. Стан справ в агропромисловому комплексі області 
 

Для економіки Буковини сільськогосподарське виробництво – 

надзвичайно важлива галузь, яка значною мірою визначає її соціально-

економічний стан і перспективи подальшого розвитку, забезпечує потребу 

населення у продуктах харчування та робить значний внесок у продовольчу 

безпеку регіону.  

У сільській місцевості проживає близько 520 тис. осіб, що складає    57% 

населення області. Сільське господарство є вагомим сегментом економіки 

області, яке формує 25,7 % валової доданої вартості регіону, а в сукупності з 

харчовою промисловістю – 28,1%. Виробництвом сільськогосподарської 

продукції займаються 225 сільськогосподарських підприємства, 673 

фермерських господарства та 176,3 тис. особистих селянських господарств.  

Провідним типом виробників сільськогосподарської продукції стабільно 

впродовж уже більше 10 років є особисті господарства населення. Саме ця 

категорія господарств переважно забезпечує потребу населення у картоплі, 

овочах, фруктах і ягодах, яйцях, молоці та м’ясі. Однак, відсутність у селян 

достатніх засобів для вирощування, відгодівлі та забою худоби у великій 

кількості, зростання собівартості продукції тваринництва та відсутність 

фінансової підтримки особистих господарств населення призвела до 

зменшення валової продукції тваринницької галузі. 

В результаті проведених реформ у сільському господарстві, поряд із 

одержанням права розпоряджатися наданими у власність землями, селяни у 

переважній більшості втратили робочі місця. Фінансові труднощі незайнятих 

осіб не дозволяють започаткувати (розвивати) власну справу у сільському 

господарстві, а землі пайового фонду передаються в оренду господарським 

структурам або використовуються неефективно, лише для забезпечення 

сільськогосподарською продукцією власних домогосподарств. 

Особисті господарства населення є основними виробниками картоплі, 

овочів, плодів і ягід, м’яса, молока, вовни та яєць. Проте, через недостатню 

фінансову спроможність порівняно з великими підприємствами, відсутність у 

селян коштів на придбання та утримання високопродуктивного поголів’я 

худоби, оновлення сільськогосподарської техніки, недостатньо розвинуту 

інфраструктуру заготівлі та збуту продукції, особисті селянські господарства не 

здатні забезпечити конкурентоспроможність виробленої продукції, її належну 

якість та цим самим стримують розвиток агропромислового комплексу. 

Товарність вироблених у господарствах населення плодів і ягід становить 36%, 

м’яса -29 %, овочів -24%, молока -19 %, картоплі - лише 14,5% , а яєць – 6 % 

від вироблених обсягів.  

Також особливої уваги потребує підтримка вівчарства, яке в недалекому 

минулому було візиткою Буковини, а в останні роки різко занепадає. 

Чисельність поголів’я овець складала майже 150 тис. голів. В області існувала 

інфраструктура із заготівлі вовни і її переробки. Нині поголів’я овець 

скоротилося більш як у 3 рази.  

Свинарство та індиківництво наразі залишаються одними з найбільш 

перспективних в аграрному бізнесі. Це сприяє залученню інвестицій для 

реконструкції ферм, модернізації виробництва свинини та м’яса птиці. 
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Структура сільськогосподарського виробництва за останні 20 років зазнала 

значних змін, що відобразилося на якості життя мешканців сільських 

територій. Ціни на сільськогосподарські товари і харчову продукцію доходять 

до рівня розвинутих країн Європи, у той час як заняття землеробством і 

тваринництвом не дає значного прибутку працівникам і їх сім’ям у сільській 

місцевості через диспаритет цін на сільськогосподарську продукцію та 

продукцію промисловості. Шлях до відродження сільських територій 

можливий саме через розвиток кооперації в аграрному секторі. Розвиток 

кооперативного руху, створення вигідних умов для збуту 

сільськогосподарської продукції та розбудова соціальної інфраструктури – все 

це дає поштовх для економічної ініціативи у сільській місцевості.  

Створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів сприятиме 

легалізації потоків сільськогосподарської продукції, зокрема тієї, що вирощена 

населенням, прозорому формуванню ціни з урахуванням попиту та пропозиції.  

Важливою складовою формування та розвитку системи інформаційно-

консультаційного забезпечення аграрної сфери є дієва підтримка 

сільськогосподарських дорадчих служб, головною метою яких є поширення та 

впровадження у виробництво сучасних досягнень науки, техніки і технологій, 

надання сільськогосподарським товаровиробникам і сільському населенню 

дорадчих послуг з питань менеджменту, маркетингу, застосування сучасних 

технологій, розвитку соціальної сфери села, підвищення рівня знань та 

вдосконалення практичних навичок прибуткового господарювання 

сільськогосподарських товаровиробників та сільського населення.  

Для підвищення конкурентоспроможності виробників області важливим є 

просування вітчизняного експорту сільськогосподарської продукції та 

продукції харчопереробної галузі на європейський ринок шляхом участі у  

міжнародних агропромислових виставках, конференціях та різного виду 

семінарів, на яких керівники сільськогосподарських підприємств та 

підприємств харчової переробної промисловості мають можливість 

представити експозиції продукції, прайси, рекламні проспекти  підприємств. 

Також під час даних заходів налагоджуються взаємовигідні ділові контакти та 

отримуються нові знання, за допомогою яких підприємці зможуть поліпшити 

якість продукції. Це дасть можливість підприємствам виходити на 

міжнародний ринок за європейськими та світовими стандартами відповідно до 

вимог ISO серії 9000, ISO серії 14000, ISO серії 22000, системи HACCP  та 

забезпечити споживачів якісними продуктами харчування. 

 

3. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Комплексна 

програма 
 

За результатами проведеного аналізу існуючого стану розвитку 

агропромислового комплексу, виробничого потенціалу аграрного сектору 

економіки Буковини, а також реальних можливостей впливу на вирішення 

існуючих проблем на обласному рівні визначено наступні ключові проблеми, 

на розв’язання яких спрямована Комплексна програма:  

- обмеженість у фінансових ресурсах сільськогосподарських виробників не дає 

можливості застосовувати ефективні технологічні процеси 
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сільськогосподарського виробництва, підвищувати рівень матеріально-

технічного забезпечення, започатковувати малий аграрний бізнес на селі, 

розвивати сільськогосподарську кооперацію; 

- проблемним залишається формування цивілізованих прозорих каналів 

просування сільськогосподарської продукції від виробника до кінцевого 

споживача на вигідних для усіх учасників процесу умовах; 

- агропромислове виробництво не забезпечує рівень доходів і прибутків, 

необхідних для розвитку сільськогосподарських виробничих структур, а 

особливо малих та середніх підприємств, фермерських та особистих 

господарств населення;   

- низька конкурентоспроможність продукції домогосподарств на 

організованому аграрному ринку через недостатньо розвинуту інфраструктуру 

первинної переробки, зберігання, транспортування, логістики і маркетингу 

призводить до значних фінансових втрат сільськогосподарських 

товаровиробників;  

- відсутність мотивації у сільськогосподарських товаровиробників до розвитку 

трудомістких галузей тваринництва, які потребують тривалого обороту 

вкладених ресурсів; 

- зниження конкурентоспроможності вітчизняних племінних (генетичних) 

ресурсів; 

- відсутність державної підтримки системи селекції у тваринництві та 

птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу та залежність від 

імпорту племінних (генетичних) ресурсів; 

- зменшення поголів’я великої рогатої худоби та відсутність достатньої 

кількості органічних добрив через брак ефективних ринкових важелів 

управління в галузі тваринництва негативно впливає на стан родючості ґрунтів;  

- скорочення посівних площ та валового виробництва зерна жита та гречки 

сільськогосподарськими агроформуваннями області; 

- низький рівень зайнятості сільського населення гальмує соціально-

економічний розвиток територіальних сільських громад; 

- однією з проблем галузі рослинництва є погіршення еколого-агрохімічного 

стану ґрунтів через недотримання технологій землеробства щодо внесення 

поживних речовин, збільшення площ природного закислення. На даний час 

налічується близько 104 тис.га орних земель з рН (4,0-6,0), які підлягають 

вапнуванню;  

 - недостатня діяльність сільськогосподарських дорадчих служб, орієнтованих 

на безпосередню роботу з сільським населенням, в тому числі у сфері 

сільськогосподарської діяльності домогосподарств.   

 

4. Мета Комплексної  програми 
 

Метою Комплексної програми є створення передумов стабільного 

динамічного розвитку виробництва конкурентоспроможної продукції 

сільського господарства та переробної сфери малими суб’єктами 

господарювання і особистими селянськими господарствами, удосконалення 

соціально-економічних та організаційних умов для створення 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в області, покращення їх 
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матеріально-технічної бази, формування  інфраструктури для розбудови 

ефективної економіки села як передумови формування самодостатніх 

територіальних сільських громад.  
 

5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 

строки та етапи виконання Комплексної програми 
 

Виконання Комплексної програми забезпечить сталий розвиток 

агропромислового комплексу регіону, підвищить ефективність виробництва, 

покращить забезпечення населення продуктами харчування за доступними 

цінами, сприятиме зростанню рівня життя та доходів жителів села.  

З метою розв’язання існуючих проблем розвитку агропромислового 

комплексу області передбачається здійснювати фінансування заходів 

Комплексної програми в основному за рахунок коштів місцевих бюджетів, а 

саме: 

1. Фінансова підтримка особистих господарств населення на: 

- утримання телиць та нетелів, які народилися у результаті штучного 

осіменіння, вирощені і утримувались в господарстві до дворічного віку;  

- утримання трьох і більше корів;  

- закупівлю доїльних апаратів для особистих селянських господарств, в 

яких утримується не менше трьох корів. 

2. Фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників на 

утримання та збереження племінного поголів’я баранів, вівцематок та ярок. 

3. Фінансова підтримка сільськогосподарських підприємств і фермерських 

господарств на посів жита та гречки. 

4.  Фінансова підтримка особистих селянських і фермерських господарств, 

які мають в обробітку до 50 га землі,  на посадку овочів і ягідників. 

5. Часткове відшкодування виробникам органічної продукції вартості 

послуг із сертифікації. 

6. Фінансова підтримка заходів із корінного покращення природних 

пасовищ. 

7. Фінансова підтримка на зворотній основі у вигляді середньострокових 

(терміном на 3 роки) кредитів суб’єктів господарювання агропромислового 

комплексу, сільськогосподарських кооперативів, фізичних осіб на поновлення 

обігових коштів. 

8. Фінансова підтримка заходів, спрямованих на розвиток  

агропромислового комплексу області. 

9. Часткове співфінансування міжнародних технічних проектів, 

спрямованих на розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації та 

дорадництва.  

10. Фінансування дорадчої діяльності в частині надання соціально 

спрямованих дорадчих послуг суб’єктам господарювання, що проводять 

діяльність у сільській місцевості, та населенню. 

Ресурсне забезпечення Комплексної програми зазначено в додатку №1. 

У результаті виконання Комплексної програми та реалізації 

запропонованих заходів очікується:  

- оновлення матеріально-технічної бази сільгосптоваровиробників; 



 6 

- збільшення кількості особистих селянських господарств, які 

утримуватимуть телиць і нетелів, що народились в результаті штучного 

запліднення, до дворічного віку, які утримуватимуть трьох і більше корів, а 

також тих, які матимуть доїльні установки; 

- щорічне збереження наявного племінного поголів’я баранів, вівцематок 

та ярок; 

- забезпечення потреб області у виробництві жита та гречки шляхом 

щорічного збільшення посівних площ на  200-400 га; 

- збільшення площ посіву овочів та ягідників щорічно на  10-20 га; 

- збільшення кількості виробників органічної продукції; 

- збільшення кількості суб'єктів господарювання, в яких будуть створені 

громадські пасовища з покращеним травостоєм; 

- нарощування виробництва валової продукції тваринництва та створення 

нових робочих місць; 

- підтримка сільськогосподарського товаровиробника, розвиток 

економічних зв'язків, залучення інвестицій в аграрний комплекс, а також 

формування механізму ярмаркового господарства шляхом демонстрації та 

продажу виробленої продукції;  

- збільшення кількості сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів, створення в сільських місцевостях  до 25 постійних та до 500 

сезонних робочих місць, збільшення кількості наданих соціально спрямованих 

дорадчих послуг. 

Результативні показники Комплексної програми наведені у додатку №2. 

Комплексна програма реалізується в один етап і діє з 2017 по 2022 роки. 

 

6. Напрями діяльності та заходи Комплексної програми 
 

Напрями діяльності та заходи Комплексної програми зазначені у           

додатку №3. 

 

7. Система управління та контролю за ходом виконання 

Комплексної програми 
 

Контроль за ходом виконання Комплексної програми та цільовим 

використанням коштів здійснюється Департаментом агропромислового 

розвитку обласної державної адміністрації, який є головним розпорядником 

коштів обласного бюджету та відповідальним виконавцем заходів Комплексної 

програми.   

Учасники Комплексної програми - структурні підрозділи районних 

державних адміністрацій з питань агропромислового розвитку, суб’єкти 

господарювання, сільськогосподарські кооперативи, фізичні особи щорічно до 

1 лютого надають Департаменту агропромислового розвиту обласної державної 

адміністрації інформацію щодо виконання заходів Комплексної програми. 

Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації 

щорічно звітує про виконання Комплексної програми на сесії обласної ради та 

до 1 березня подає Департаменту регіонального розвитку обласної державної 

адміністрації звіт про хід та результати виконання Комплексної програми 

згідно з додатком № 5 Порядку формування, фінансування і моніторингу 
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виконання регіональних (комплексних) програм та включення їх до щорічних 

Програм економічного і соціального розвитку Чернівецької області, 

затвердженого рішенням VІ сесії обласної ради                V скликання від 3 

серпня 2006 року № 80-6/06. 
 

 

 

 

Керуючий справами обласної ради                                                    М.Борець   
 



Всього 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Обласний 

бюджет
6805,0 905,0 1300,0 1500,0 1500,0 1600,0

Інші місцеві 

бюджети
6805,0 905,0 1300,0 1500,0 1500,0 1600,0

Обласний 

бюджет
700,0 100,0 200,0 200,0 200,0

Інші місцеві 

бюджети
700,0 100,0 200,0 200,0 200,0

Обласний 

бюджет
5505,0 905,0 900,0 1000,0 1300,0 1400,0

Інші місцеві 

бюджети
5505,0 905,0 900,0 1000,0 1300,0 1400,0

Обласний 

бюджет
600,0 300,0 300,0

Інші місцеві 

бюджети
600,0 300,0 300,0

Обласний 

бюджет
1075,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0

Інші місцеві 

бюджети
1075,0 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0

Обласний 

бюджет
650,0 100,0 150,0 200,0 200,0

Інші місцеві 

бюджети
650,0 100,0 150,0 200,0 200,0

2400,0

Департамент 

агропромислового 

розвитку обласної 

державної 

адміністрації, 

структурні 

підрозділи 

районних 

державних 

адміністрацій з 

питань 

агропромислового 

розвитку, особисті 

господарства 

населення

Департамент 

агропромислового 

розвитку обласної 

державної 

адміністрації, 

структурні 

підрозділи 

районних 

державних 

адміністрацій з 

питань 

агропромислового 

розвитку, фізичні 

особи

2018-2022 

1.3. Фінансова підтримка 

сільськогосподарських товаровиробників 

на утримання та збереження племінного 

поголів'я баранів, вівцематок та ярок

Обсяги фінансування, тис.грн.

Виконавці

1.4. Фінансова підтримка 

сільськогосподарських підприємств і 

фермерських господарств на посів жита та 

гречки

Додаток №3

Напрями діяльності та заходи 

Комплексної програми підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області 

1. 2.1. утримання телиць та нетелів, які 

народилися в результаті  штучного 

осіменіння, вирощені і утримувались в 

господарстві до дворічного віку

 Збільшення кількості особистих 

селянських господарств, які 

утримуватимуть телиць і нетелів, що 

народились в результаті штучного 

запліднення, до дворічного віку. 

1. 2. Фінансова підтримка особистих 

господарств населення  на:  

Оновлення матеріально-технічної 

бази сільгосптоваровиробників.

Збільшення кількості особистих 

селянських господарств, які 

утримуватимуть трьох і більше корів.

Джерела 

фінансування
Очікувані результати

Забезпечення потреб області у 

виробництві жита та гречки шляхом 

щорічного збільшення посівних площ 

на  200-400 га. 

2019-2020

№ 

п/п

Назва напряму 

діяльності
Перелік заходів Комплексної програми

Термін 

виконання 

заходу, 

роки

Підтримка 

особистих 

господарств 

населення, 

сільськогосподарсь

ких обслуговуючих 

кооперативів, 

фермерських 

господарств та 

сільськогосподарсь

ких підприємств 

області

2400,0

1.1. Фінансова підтримка заходів в 

агропромисловому комплексі шляхом 

здешевлення кредитів

2018-2022

2019-2022

2018-2022

2400,013975,2 3878,2
Державний 

бюджет
497,0 2400,0

1.2.3. закупівлю доїльних апаратів для 

особистих селянських господарств, в яких 

утримується не менше трьох корів

2019-2022 

Департамент 

агропромислового 

розвитку обласної 

державної 

адміністрації, 

структурні 

підрозділи 

районних 

державних 

адміністрацій з 

питань 

агропромислового 

розвитку, 

сільськогосподарсь

кі підприємства, 

фермерські 

господарства

Департамент 

агропромислового 

розвитку обласної 

державної 

адміністрації, 

структурні 

підрозділи 

районних 

державних 

адміністрацій з 

питань 

агропромислового 

розвитку, 

сільськогосподарсь

кі товаровиробники

на 2017-2022 роки

Збільшення кількості особистих 

селянських господарств, які матимуть 

доїльні установки, покращення якості 

молока1.

1.2.2. утримання трьох і більше корів

2017-2022 

Щорічне збереження наявного 

племінного поголів’я баранів, 

вівцематок та ярок.



Всього 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Обсяги фінансування, тис.грн.

Виконавці
Джерела 

фінансування
Очікувані результати

№ 

п/п

Назва напряму 

діяльності
Перелік заходів Комплексної програми

Термін 

виконання 

заходу, 

роки

Обласний 

бюджет
350,0 50,0 100,0 100,0 100,0

Інші місцеві 

бюджети
350,0 50,0 100,0 100,0 100,0

Обласний 

бюджет
200,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Інші місцеві 

бюджети
200,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Обласний 

бюджет
450,0 50,0 100,0 150,0 150,0

Інші місцеві 

бюджети
450,0 50,0 100,0 150,0 150,0

Державний 

бюджет
13975,2 3878,2 497,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0

Обласний 

бюджет
10613,2 1083,2 1120,0 1765,0 2115,0 2215,0 2315,0

Інші місцеві 

бюджети
9530,0 0,0 1120,0 1765,0 2115,0 2215,0 2315,0

ВСЬОГО ЗА НАПРЯМКОМ 1 34118,4 4961,4 2737,0 5930,0 6630,0 6830,0 7030,0

1083,22017

1.7. Фінансова підтримка заходів із 

корінного покращення природних  

пасовищ

2019-2022 

1083,2

1.8. Фінансова підтримка на зворотній 

основі у вигляді середньострокових 

(терміном на 3 роки) кредитів суб’єктів 

господарювання агропромислового 

комплексу, сільськогосподарських 

кооперативів, фізичних осіб на поновлення 

обігових коштів

Разом по 

напрямку 1

2019-2022 

1.6. Часткове відшкодування виробникам 

органічної продукції вартості послуг із 

сертифікації

1.5. Фінансова підтримка особистих 

селянських і фермерських господарств, які 

мають в обробітку до 50 га землі,  на 

посадку овочів і ягідників

х

Збільшення площ посіву овочів та 

ягідників щорічно на  10-20 га.

Департамент 

агропромислового 

розвитку обласної 

державної 

адміністрації, 

структурні 

підрозділи 

районних 

державних 

адміністрацій з 

питань 

агропромислового 

розвитку, суб’єкти 

господарювання 

агропромислового 

комплексу, 

сільськогосподарсь

кі кооперативи, 

фізичні особи

х2017-2022

2019-2022 

Нарощування виробництва валової 

продукції тваринництва та створення 

нових робочих місць. 

Збільшення кількості суб'єктів 

господарювання, в яких будуть 

створені громадські пасовища з 

покращеним травостоєм.

Департамент 

агропромислового 

розвитку обласної 

державної 

адміністрації, 

структурні 

підрозділи 

районних 

державних 

адміністрацій з 

питань 

агропромислового 

розвитку, 

сільськогосподарсь

кі товаровиробники

Департамент 

агропромислового 

розвитку обласної 

державної 

адміністрації, 

структурні 

підрозділи 

районних 

державних 

адміністрацій з 

питань 

агропромислового 

розвитку, 

виробники 

органічної 

продукції

Збільшення кількості виробників 

органічної продукції.

Обласний 

бюджет

Департамент 

агропромислового 

розвитку обласної 

державної 

адміністрації, 

структурні 

підрозділи 

районних 

державних 

адміністрацій з 

питань 

агропромислового 

розвитку, особисті 

селянські і  

фермерські 

господарства



Всього 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Обсяги фінансування, тис.грн.

Виконавці
Джерела 

фінансування
Очікувані результати

№ 

п/п

Назва напряму 

діяльності
Перелік заходів Комплексної програми

Термін 

виконання 

заходу, 

роки

Обласний 

бюджет
1045,0 125,0 230,0 230,0 230,0 230,0

Інші місцеві 

бюджети
1045,0 125,0 230,0 230,0 230,0 230,0

Обласний 

бюджет
1045,0 125,0 230,0 230,0 230,0 230,0

Інші місцеві 

бюджети
1045,0 125,0 230,0 230,0 230,0 230,0

ВСЬОГО ЗА НАПРЯМКОМ 2 2090,0 0,0 250,0 460,0 460,0 460,0 460,0

3.1. Часткове співфінансування міжнародних 

технічних проектів, спрямованих на розвиток 

сільськогосподарської обслуговуючої 

кооперації та дорадництва

2019-2022

Департамент 

агропромислового 

розвитку обласної 

державної 

адміністрації, 

сільськогосподарсь

кі обслуговуючі 

кооперативи, 

сільськогосподарсь

кі дорадчі служби

Обласний 

бюджет
400,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.1.1. Проведення серед сільського населення, 

малих та середніх виробників 

сільськогосподарської продукції інформаційно-

просвітницької роботи з популяризації 

розвитку сільськогосподарської кооперації

2017-2022

Департамент 

агропромислового 

розвитку обласної 

державної 

адміністрації, 

структурні 

підрозділи 

районних 

державних 

адміністрацій з 

питань 

агропромислового 

розвитку

Вкладень коштів 

не потребує

3.2. Фінансування дорадчої діяльності в 

частині надання соціально спрямованих 

дорадчих послуг суб’єктам господарювання, 

що проводять діяльність у сільській 

місцевості, та населенню 2018-2022

Департамент 

агропромислового 

розвитку обласної 

державної 

адміністрації, 

сільськогосподарсь

кі дорадчі служби

Обласний 

бюджет
500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.2.2. Сприяння популяризації дорадництва 

серед суб’єктів сільськогосподарського 

виробництва та поширення інформації щодо 

видів та можливостей отримання дорадчих 

послуг 
2017-2022

Департамент 

агропромислового 

розвитку обласної 

державної 

адміністрації, 

сільськогосподарсь

кі дорадчі служби

Вкладень коштів 

не потребує

Разом по 

напрямку 3
ВСЬОГО ЗА НАПРЯМКОМ 3 2018-2022 х

Обласний 

бюджет
900,0 100,0 200,0 200,0 200,0 200,0 х

Державний 

бюджет
13975,2 3878,2 497,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0

Обласний 

бюджет
12558,2 1083,2 1345,0 2195,0 2545,0 2645,0 2745,0

Інші місцеві 

бюджети
10575,0 0,0 1245,0 1995,0 2345,0 2445,0 2545,0

Загальна сума ВСЬОГО  ЗА ПРОГРАМОЮ х х 37108,4 4961,4 3087,0 6590,0 7290,0 7490,0 7690,0 х

Всього

Департамент 

агропромислового 

розвитку обласної 

державної 

адміністрації, 

структурні 

підрозділи 

районних 

державних 

адміністрацій з 

питань 

агропромислового 

розвитку

2017-2022

х 2018-2022
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3.

х х

Підтримка сільськогосподарського 

товаровиробника, розвиток 

економічних зв'язків, залучення 

інвестицій в аграрний комплекс, а 

також формування механізму 

ярмаркового господарства шляхом 

демонстрації та продажу виробленої 

продукції. Вшанування праці 

працівників сільськогосподарської 

галузі.

Збільшення кількості 

сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів на 2 

одиниці щорічно, створення в 

сільських місцевостях  до 25 

постійних та до 500 сезонних 

робочих місць, збільшення кількості 

наданих соціально спрямованих 

дорадчих послуг.

Разом по 

напрямку 2

2.1. Фінансова підтримка заходів, 

спрямованих на розвиток  агропромислового 

комплексу області

Розвиток сучасних 

форм кооперації в 

аграрному секторі 

та створення 

аграрних 

інформаційних 

центрів 

сільськогосподарсь

ких дорадчих служб

х

2. 2018-2022 

Популяризація 

вітчизняної 

продукції на 

зовнішніх ринках та 

проведення заходів 

в 

агропромисловому 

комплексі області

х


