
                                                                      Додаток  

                                                                       до  рішення міської ради 

від  09 грудня  2022 року № 1157 

  

 

 

ПРОГРАМА 

Комплексного розвитку та підтримки  сільського господарства 

Чортківської міської територіальної громади на 2023-2025 роки 

  

 1.Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення програми 
Відділ економічного розвитку та 

комунального майна міської ради 

2. 
Назва нормативного правового 

акту 

Закон України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

Закон України «Про правовий 

режим воєнного стану»  

Бюджетний кодекс України 

Розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження плану 

заходів забезпечення продовольчої 

безпеки в умовах воєнного стану». 
  

3.  Розробник програми 
Відділ економічного розвитку та 

комунального майна міської ради 

4. Співрозробники програми - 

5. 
Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ економічного розвитку та 

комунального майна міської ради 

6.  Учасники програми 

Міська рада, суб’єкти 

господарювання, фермерські та 

сімейні фермерські господарства, 

жителі громади, власники 

особистих селянських 

господарств, що працюють в 

галузі сільського господарства. 

7.  Термін реалізації програми 2023-2025 рік 

8. 

Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми (для комплексних 

програм) 

Міський бюджет 

9.  

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього: 
  

у тому числі: 

  

  

4 200 000 грн. 

9.1. коштів місцевого бюджету 4 200 000 грн. 
  



  

2.Загальні положення  

 Програма Комплексної підтримки сільського господарства Чортківської 

міської територіальної громади на 2023 – 2025 роки розроблена у відповідності 

до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про правовий 

режим воєнного стану», Бюджетного кодексу України, розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження плану заходів забезпечення 

продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» інших нормативно – правових 

актів та спрямована на забезпечення продовольчої безпеки територіальної 

громади в умовах російсько – української війни. 

  

3.Визначення проблеми, на розв’язання  

якої спрямована Програма 

В умовах російсько – української війни однією з основних проблем 

територіальної громади може виникнути відсутність достатньої кількості 

харчових продуктів для жителів громади: 

- недостатня обізнаність та психологічна неготовність більшості населення 

щодо самозабезпечення харчовими продуктами, сподівання на гарантоване 

постачання у торговельних мережах; 

- не використання всіх земельних ресурсів, які можуть бути 

використаними для вирощування необхідних продуктів; 

- використання індивідуальними домогосподарствами малопродуктивних 

та низьковрожайних сортів овочів та картоплі; 

- відсутність практичного досвіду та спроможності у сфері реалізації 

надлишків продукції, невпорядкованість заготівельно – збутової діяльності. 

Крім того, є ряд інших факторів, що стримують розвиток 

агропромислового комплексу міської територіальної громади: 

- низький рівень мотивації у сільськогосподарських товаровиробників до 

розвитку трудомістких галузей – овочівництва, ягідництва, скотарства, які 

потребують значних трудових затрат і тривалого обороту вкладених ресурсів; 

- низький рівень матеріально-технічного забезпечення 

сільськогосподарських виробників; 

- використання застарілих технологій у сільськогосподарському 

виробництві; 

- відсутність реальних обсягів державної підтримки системи страхування 

сільськогосподарських ризиків, що зменшує мотивацію виробників 

сільськогосподарської продукції до страхового захисту; 

- недостатнє функціонування ринку сільськогосподарської продукції, 

складність у виробленні сільськогосподарськими товаровиробниками 

консолідованої позиції щодо захисту своїх інтересів; 

- недостатня мотивація до кооперації дрібних сільськогосподарських 

товаровиробників; 

- низький рівень зайнятості сільського населення; 

- відсутність постійних каналів збуту продукції, що негативно 

відбивається на формуванні цінової ситуації та прибутковості ведення 

агробізнесу. 



Окремо слід виділити проблеми галузі бджільництва, це зокрема:  

- погіршення екологічної ситуації, неконтрольоване використання 

пестицидів та отрутохімікатів сільськогосподарськими виробниками, що 

призводить до постійних конфліктів «пасічник-аграрій», через отруєння та 

загибель бджіл. 

Вирішення цих проблем пов’язане із визначенням основних напрямів 

фінансової підтримки, що забезпечать інтеграцію аграрного сектору громади в 

економічну систему району, області, держави та світову економіку. 
  

4.Мета Програми 

              

Головною метою зазначеної Програми є збільшення доданої вартості в 

аграрній сфері, підтримка зайнятості сільського населення, створення 

додаткових можливостей для зростання доходів індивідуальних 

домогосподарств, мікро та малого аграрного бізнесу, поліпшення розвитку села 

та якості життя в сільській місцевості. 

            Створення організаційно - економічних умов для розвитку аграрного 

сектору на території громади, збільшення обсягів аграрного виробництва, 

продукування товарів з високою доданою вартістю, стабільне забезпечення 

населення якісною та безпечною продукцією, насичення внутрішнього ринку 

сільськогосподарською продукцією та підвищення рівня зайнятості сільського 

населення, створення нових робочих місць. 

              Кожне домогосподарство територіальної громади має мати достатню 

кількість харчових продуктів для самозабезпечення та реалізації її надлишків. 
  

5.Перелік завдань та заходів Програми 

  

Основними пріоритетними завданнями Програми є: 

- скоординована робота громади для самозабезпечення харчовими 

продуктами; 

- домогосподарства вирощують, збирають, переробляють, зберігають, 

продукцію для задоволення потреб в харчуванні та формування місцевого 

продовольчого резерву, а також реалізації надлишків;  

- підтримка розвитку садівництва та ягідництва (використання 

крапельного зрошення для вирощування садів та ягідних культур, розвиток 

мережі підприємств (кооперативів), що спеціалізуються на заготівлі, переробці 

та зберіганні плодів та ягід); 

- підтримка розвитку тепличного господарства ( будівництво модульних 

теплиць).  

- мотивація до кооперації та укрупнення дрібних сільськогосподарських 

товаровиробників; 

- сприяння розвитку тваринництва та бджільництва; 

- підтримка та сприяння розвитку особистих селянських господарств 

(сімейних ферм); 

- удосконалення і розширення системи міських продовольчих ринків з 

сучасними облаштованими торговельними місцями; 

- залучення проєктів міжнародної технічної допомоги для формування 



матеріально-технічної бази сільськогосподарських виробників; 

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед суб’єктів 

господарювання всіх форм власності про основні питання розвитку та 

підтримки агропромислового комплексу;  

- створення додаткових робочих місць. 

                                  6. Фінансове забезпечення Програми 

         Фінансування витрат по даній Програмі здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету. Загальна сума видатків на 2023-2025 роки передбачається в 

розмірі  4 200 000 грн.  Додаток 1 до Програми. 

  

7.Очікувані результати програми 

  

Реалізація Програми сприятиме: 

- вирощенню достатньої кількості необхідного врожаю с/г культур, 

забезпеченню продовольчої безпеки жителів громади, запобіганню нестачі 

харчових продуктів у період війни та повоєнний період. 

- збільшенню обсягів виробництва і підвищенню рівня споживання 

плодів та ягід, овочів, м’яса і молока; 

- розвитку різноманітних форм господарювання, підприємництва та 

кооперації в громаді; 

- підвищенню продуктивності галузей рослинництва і тваринництва через 

інвестиційне забезпечення; 

- створенню додаткових робочих місць; 

- підвищенню рівня доходів сільського населення. 
  

 

 

Секретар міської ради                                                                     Я.П.Дзиндра 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


