
                                                                                Додаток 

                                                                                до рішення виконавчого комітету 

                                                                                міської ради 

                                                                                від 04 квітня 2022 року №81 

 

ПРОГРАМА 

забезпечення продовольчої безпеки Чортківської міської територіальної 

громади на 2022-2023 роки 

 

І. ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ 

 

1. Ініціатор розроблення Програми  Комунальне підприємство «Агенція 

місцевого економічного розвитку» 

Чортківської міської ради 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої 

влади про розроблення Програми 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Закон 

України «Про державну підтримку 

сільського господарства України», 

Земельний кодекс України, Законом 

України «Про правовий режим 

воєнного стану», Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо створення умов 

для забезпечення продовольчої 

безпеки в умовах воєнного стану» 

3. Розробник Програми Чортківська міська рада 

 

4. Співрозробники Програми Комунальне підприємство «Агенція 

місцевого економічного розвитку» 

Чортківської міської ради 

5. Відповідальні виконавці 

Програми 

 Комунальне підприємство «Агенція 

місцевого економічного розвитку» 

Чортківської міської ради 

6. Учасники Програми Чортківська міська рада,  

Комунальне підприємство «Агенція 

місцевого економічного розвитку» 

Чортківської міської ради 

7. Термін реалізації Програми 2022-2023 роки 

8. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Міський бюджет, інші бюджети 

 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього 

 

1 200,0 тис.грн. 
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ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 

Епоха війни вимагає швидких та рішучих дій, підпорядкованих єдиній 

меті - відсічі збройної агресії. На війні правильне рішення, прийняте невчасно, 

за своїми наслідками часто не відрізняється від неправильного рішення. Тому 

вирішення багатьох завдань функціонування економіки України у воєнний 

період, в тому числі ведення сільського господарства, прямо залежать від 

швидкості прийняття управлінських рішень. 

У зв’язку з введеням воєнного стану на території України, а саме з 

можливим виникненням ситуації, яка вимагає подолання проблем 

неплатоспроможності й незадовільного забезпечення значної частини 

населення базовими продуктами харчування, порушення цілісної системи 

життєзабезпечення суспільства, виникають обставини продовольчої 

уразливості вітчизняного внутрішнього ринку і загрози продовольчій 

незалежності,  виникла необхідність в підтримці агропромислового комплексу 

не тільки Чортківської міської територіальної громади, а й всієї України 

загалом.   

 

 ІІІ. Мета та основні завдання  

 

Мета програми забезпечення продовольчої безпеки Чортківської міської 

територіальної громади на 2022-2023 роки (далі – Програма) полягає у 

забезпеченні громадян України у продуктах харчування на рівні не нижче 

медичних обґрунтованих норм. 

 

IV. Шляхи і способи досягнення мети 

 

Для забезпечення мети з забезпечення продовольчої безпеки необхідно 

якісно вести виробництво сільськогосподарської продукції  з використанням 

власної чи орендованої сільськогосподарської техніки, мінеральних добрив, 

посівного матеріалу для виконання польових робіт, а саме: 

- Дискування; 

- Оранка;  

- Боронування;  

- Закупівля та Внесення мінеральних добрив;  

- Культивація;  

- Внесення гербіцидів;  

- Посів;  

- Прикочування посівів;  

- Міжрядний обробіток;  

- Збирання врожаю;  

- Транспортування зібраного врожаю, закупівля насіння;  

- Закупівля хімічних засобів захисту рослин від шкідників, хвороб і 

бур'янів; 

та інші.  
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V. Завдання і заходи 

 

Завдання та заходи передбачені Програмою: 

- використання всіх доступних сільськогосподарських угідь для 

проведення посівної кампанії в умовах воєнного стану; 

- захист і підтримка виробництва сільськогосподарської продукції в 

Україні в умовах воєнного стану; 

- забезпечення населення достатності фактичного споживання харчових  

продуктів до рекомендованих норм;  

- можливість постачання продукції сільськогосподарського виробництва в 

мережі роздрібної торгівлі та до кінцевого споживача для врегулювання 

платоспроможного попиту на продукти харчування для населення. 

 

VI. Джерела фінансування 

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету, інших бюджетів та коштів не заборонених законодавством України  

наведені в додатку 1 до Програми. 

 

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Контроль за виконанням Програми покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради та постійну комісію 

з питань  бюджету та економічного розвитку.  

Виконавці, зазначені у Програмі інформують міську раду про хід та 

результати виконання заходів. 

 

 

Керуюча справами виконавчого комітету  

міської ради                                                                                     Наталія ЗАЯЦЬ 

 

 



Додаток 1 до програми 
Напрямки діяльності та заходи програми забезпечення продовольчої безпеки Чортківської міської територіальної громади на 2022-2023р. 

 

Керуюча справами виконавчого комітету  

міської ради                                                                                                                                                                    Наталія ЗАЯЦЬ 

 

Назва 

напрямку 

діяльності 

Перелік заходів 

програми 

Термін 

виконання 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування, тис. грн. у 

тому числі 

Очікуваний 

результат 

2022 рік 2023 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ефективне 

ведення 

сільського 

господарства  

Виконання 

сільськогосподарських 

робіт: дискування, 

оранка, боронування, 

закупівля та внесення 

мінеральних добрив, 

культивація, внесення 

гербіцидів, посів, 

прикочування посівів,  

міжрядний обробіток,  

збирання врожаю, 

транспортування 

зібраного врожаю, 

закупівля насіння, 

закупівля хімічних 

засобів захисту рослин 

від шкідників, хвороб 

і бур'янів, та інші.  

 

2022-2023 

роки 

Комунальне 

підприємство 

«Агенція 

місцевого 

економічного 

розвитку» 

Чортківської 

міської ради 

Місцевий 

бюджет, інші 

бюджети 

700,00 500,00 Забезпечення 

населення харчовими 

продуктами в умовах 

воєнного стану 
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