
                                                      Додаток 

до Програми Комплексного розвитку та 

підтримки  сільського господарства Чортківської  

міської територіальної громади на 2023-2025 роки 

 

 

Заходи комплексного розвитку та підтримки  сільського господарства Чортківської міської територіальної громади 

на 2023-2025 роки 

 

 
№ 

З/п 

Зміст заходу Виконавці Термін 

викона

ння, 

роки 

Джерела 

фінансу

вання 

Обсяги фінансування бюджету Івано-

Франківської міської територіальної 

громади, тис. грн. 

Очікуваний результат 

впровадження 

2023 р. 2024 р. 

 

 

2025 р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

1.Розвиток тваринництва, та садівництва 

 

1 Надання адресної дотації 

щодо вирощування 

сімейними фермерськими 

господарствами 

Чортківської міської 

територіальної громади   

таких культур як: 

гречка, просо ,горох   

Овочеві культури : 

Відділ 

економічного 

розвитку та 

комунального 

майна, Відділ 

бухгалтерсько

го обліку та 

звітності 

2023-

2025р. 

Бюджет 

міської 

територі

альної 

громади 

100,0 

  

100,0  

 

100,0 

  

Забезпечення 

продовольчої безпеки 

громади та зменшення 

дефіциту продукції 



Картопля, морква, цибуля, 

буряк червоний, капуста  

За 1 га  5000 грн. 

2 Часткове відшкодування 

(50% але не більше 50,0 

тис. грн.) суб’єктам 

господарювання, жителям 

громади та особистим 

селянським господарствам 

в користуванні, яких від 

0,5 га до 2 га землі 

вартості сертифікованого 

садивного матеріалу 

плодово – ягідних 

культур. 

 

Відділ 

економічного 

розвитку та 

комунального 

майна, Відділ 

бухгалтерсько

го обліку та 

звітності 

2023-

2025р. 

Бюджет 

міської 

територі

альної 

громади 

100,0  100,0 

 

100,0 

 

Розширення площ та 

збільшення обсягів 

споживання плодово – 

ягідних культур, 

стимулювання дрібних 

виробників до 

виробництва якісної 

продукції, забезпечення 

продовольчої безпеки 

громади та створення 

додаткових робочих 

місць 

 

3 Часткове відшкодування 

(50%, але не більше 100,0 

тис. грн.) суб’єктам 

господарювання жителям 

громади та особистим 

селянським господарствам 

вартості придбаної в 

племгосподарствах 

великої рогатої худоби. 

Відділ 

економічного 

розвитку та 

комунального 

майна, Відділ 

бухгалтерсько

го обліку та 

звітності 

2023-

2025р.  

Бюджет 

міської 

територі

альної 

громади 

250,0 

 

250,0 

 

250,0 

 

Збільшення чисельності 

поголів’я, покращення 

породних якостей 

тварин, нарощення 

обсягів виробництва 

тваринницької продукції,  

4 Дотація на утримання 

відшкодування жителям 

громади, власникам 

бджолосімей від 10 

бджолосімей і більше 200 

грн. на одну бджолосім’ю 

Щорічно. 

Відділ 

економічного 

розвитку та 

комунального 

майна, Відділ 

бухгалтерсько

го обліку та 

2023-

2025р.  

Бюджет 

міської 

територі

альної 

громади 

150,0 

 

150,0 

 

150,0 

 

Розвиток галузі 

бджільництва та 

збільшення чисельності 

бджолосімей 

 

 

 



звітності  

 

 

 Здійснення доплат 

суб’єктам 

господарювання, жителям 

громади та особистим 

селянським господарствам 

що:  

-  утримують одного і 

більше коня,кобилу у 

розмірі – 2000грн  

щорічно 

- утримують корів, за 

кожну наявну корову у 

розмірі  2000 грн. 

щорічно 

- за наявне поголів’я 

племінні вівцематки, 

барани, ярки, козематки, 

цапи, кізочки, цапки 

старше одного року у 

розмірі  300 грн. за одну 

голову 

щорічно 

 

Відділ 

економічного 

розвитку та 

комунального 

майна, Відділ 

бухгалтерсько

го обліку та 

звітності 

2023-

2025р.  

Бюджет 

міської 

територі

альної 

громади 

500,0 

 

500,0 

 

500,0 

 

 



5 Фінансова підтримка 

сільськогосподарських 

обслуговуючих 

кооперативів у вигляді 

часткового відшкодування 

вартості придбаних 

основних засобів для 

забезпечення діяльності з 

обслуговування членів 

кооперативу, а також для 

зберігання, переробки, 

транспортування та 

передпродажної 

підготовки 

сільськогосподарської 

продукції  50 % від 

вартості ОЗ але не більше 

100,0тис.грн. 

 

 

 

 

Відділ 

економічного 

розвитку та 

комунального 

майна, Відділ 

бухгалтерсько

го обліку та 

звітності 

2023-

2025р.  

Бюджет 

міської 

територі

альної 

громади 

150,0 

 

150,0 

 

150,0 

 

Створення нових 

сільськогосподарських 

обслуговуючих 

кооперативів 

6 Часткове відшкодування 

суб’єктам господарювання 

та особистим селянським 

господарствам, вартості 

спорудження модульних 

теплиць (50% здійснених 

витрат, але не більше 50,0 

тис. грн.). 

Відділ 

економічного 

розвитку та 

комунального 

майна, 

Відділ 

бухгалтерсько

го обліку та 

звітності 

 

 

2023-

2025р.  

Бюджет 

міської 

територі

альної 

громади 

150,0 

 

150,0 

 

150,0 

 

Створення нових 

сільськогосподарських 

обслуговуючих 

кооперативів 



8  

Всього 

 

  Бюджет 

міської 

територі

альної 

громади 

1400,0 

 

1400,0 

 

1400,0 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                               Ярослав ДЗИНДРА 

 
 



 


