
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

VСЕСІЯ, VІIІДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я
Від 25 лютого 2021р.     № 194

м. Стрий

Про затвердження Програми
підтримки галузі тваринництва
територіальної громади Стрийської міської ради
 в 2021 році

 Розглянувши клопотання виконавчого комітету Стрийської міської ради 
керуючись ч.3 ст.91 Бюджетного кодексу України, п.22ч.1 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Стрийська міська рада 
вирішила:

1.Затвердити  Програму підтримки галузі тваринництва територіальної громади 
Стрийської міської ради  в 2021 році (далі - Додаток), що додається.
2.  Виділити з бюджету Стрийської міської ради на 2021рік кошти на виконання 
Програми.
3.Фінансовому управлінню Стрийської міської ради (Ларисі КОВАЛЬ) 
провести фінансування відповідно до затвердженої Програми.
4. Стрийському виконавчому комітету забезпечити реалізацію передбачених 
Програмою заходів.
5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні депутатські 
комісії з питань промисловості, транспорту, доріг, сільського господарства, 
підприємництва, інвестицій, розвитку територій та туризму ( Мирослав 
КАРПІНСЬКИЙ), планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 
розвитку (Сергій КОВАЛЬЧУК) та першого заступника міського голови 
Миколу ДМИТРИШИНА.

Міський голова                                                        Олег КАНІВЕЦЬ



Затверджено
міський голова м.Стрия

________________ Олег КАНІВЕЦЬ

Програма підтримки галузі тваринництва територіальної громади 
Стрийської міської ради  в 2021 році

Погоджено Погоджено

Голова постійної комісії Голова постійної комісії з питань
з питань планування, фінансів, бюджету    промисловості,транспорту,доріг,сільського 
та соціально-економічного розвитку   господарства,підприємництва,інвестицій,розвитку

                                                             територій та туризму
_____________ С.Ковальчук ______________ М.Карпінський
«____» ___________ 2021 рік «____» ___________ 2021 рік

Погоджено Погоджено

Перший заступник міського голови                      Начальник фінансового управління

_____________ М.Дмитришин _____________ Л.Коваль
«____» ___________ 2021 рік «____» ___________ 2021 рік

Погоджено Погоджено

Начальник відділу економічного                      Головний спеціаліст  відділу
розвитку та стратегічного планування            промисловості,аграрної політики та                                                     
                                                                              підприємництва

____________ Г.Баран ____________ В. Лесів
«____» ___________ 2021 рік «____» ___________ 2021 рік

м.Стрий
2021 рік



Додаток 
до рішення сесії Стрийської міської ради

від 25.02.2021р № 194

ПАСПОРТ
  ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ ГАЛУЗІ  ТВАРИННИЦТВА 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ В 2021 РОЦІ

1. Ініціатор розроблення Програми:  Виконавчий комітет Стрийської  
міської ради Львівської області.

2. Дата, номер документа про затвердження програми: Рішення сесії міської 
ради від  25.02.2021року № 194

3.Розробник  Програми: Виконавчий  комітет  Стрийської міської ради     
Львівської області.
3. Співрозробники Програми: Старости сіл
4. Відповідальний виконавець Програми: Виконавчий комітет Стрийської 

міської ради Львівської області.
5. Учасники програми: Подвірні господарства, які утримують не менше 

трьох корів молочного напрямку продуктивності та використовують 
доїльне обладнання

6. Термін реалізації програми: 2021 рік
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 

програми: 200 тисяч. грн.

Головний спеціаліст відділу 
відділу промисловості, аграрної 
політики та підприємництва     Василь ЛЕСІВ



ПРОГРАМА
підтримки галузі тваринництва територіальної громади 

Стрийської міської ради  в 2021 році

Програма підтримки  галузі тваринництва територіальної громади 
Стрийської міської ради в 2021 році  спрямована на виконання Державної 
стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695,  Стратегії розвитку 
Львівської області на період 2021-2027 років та Плану заходів з її реалізації у 
2021-2023 роках, затверджених рішенням Львівської обласної ради від 
24.12.2019 № 948.

МЕТА  ПРОГРАМИ
Метою програми фінансування галузі тваринництва є покращення  умов 

для збереження поголів’я корів  та створення і розвиток сімейних ферм на базі 
подвірних господарств.

ОБГРУНТУВАННЯ  ПРОГРАМИ.
Одним із важливих пріоритетів продовольчої безпеки територіальної 

громади Стрийської міської ради є розвиток тваринницької галузі, зокрема 
молочного скотарства. Потенціал м’ясо-молочного скотарства складають  1,7 
тис. голів  великої рогатої худоби (далі – ВРХ), у тому числі 1,38тис. голів корів 
(станом на 01.01.2021). Понад 97 % поголів’я корів утримується 
господарствами населення, які є основними виробниками молока та яловичини. 

За останні роки, через втрату генетичного потенціалу галузі, її низьку 
рентабельність та збитковість, зумовлену високою ресурсо та енергоємністю 
виробництва , відбувається постійне зменшення поголів’я  худоби.

 В структурі  виробників молока та яловичини територіальної громади 
Стрийської міської ради розведенням великої рогатої худоби займаються три 
приватні підприємці та НДГ САК ЛНАУ та близько тисячі подвірних 
господарств. В зв’язку з цим важливе значення набуває створення належних 
умов для розвитку галузі тваринництва, стимулювання та підтримки 
виробництва продукції молочного скотарства . Для дальшого розвитку і 
розширення галузі скотарства  необхідним є збереження та збільшення 
поголів’я  корів подвірних господарств особливо тих,  які утримують 3 і більше 
корів і мають перспективу розвивати молочнотоварну ферму сімейного типу, 
адже продукція однієї корови повністю покриває потреби середньо статичної 
сім’ї в молочних продуктах, а від двох інших, а це приблизно 6-7 тонн 
реалізується різноманітними каналами(ринок, заготівельні  організації,сусіди). 

Фінансова підтримка таких подвірних господарств, дозволить частково 
відшкодувати витрати пов’язані з їх утриманням, покращити фінансово-



економічну  діяльність, сприятиме розвитку підприємництва і тому в 2021 році 
пропонується підтримка подвірних господарств , які утримують не менше 3 
корів.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Виконання заходів програми закладе підвалини дальшого розвитку  

галузі скотарства в територіальній громаді Стрийської міської ради. Це 
підтримає і сприятиме розвитку існуючих сімейних ферм, які займаються 
виробництвом молока і м’яса, відкриє їм доступ до програм державного 
бюджету та буде маркером, який вказує шлях подальшого розвитку для 
власників ВРХ та  сприятиме зайнятості, підвищенню рівня і якості життя 
сільського населення.

ФІНАНСОВЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Для виконання заходу програми по відшкодуванню витрат пов’язаних з 

утриманням поголів’я  корів  сімейних фермерських господарств , які 
утримують не менше 3 корів 2021 році необхідно виділити 200,0 тисяч гривень 
.

МЕХАНІЗМ
використання  бюджетних коштів, виділених на виконання програми 

«Підтримка галузі тваринництва Стрийської об`єднаної територіальної 
громади в 2021 році»:

1. Розпорядником виділених бюджетних коштів є відділ промисловості, 
аграрної політики та підприємництва Стрийської міської ради.

Для розподілу бюджетних коштів, розпорядженням голови Стрийської 
міської ради створюється комісія, в склад якої входять перший заступник 
голови Стрийської  міської ради, начальник , спеціалісти відділу 
промисловості, аграрної політики та підприємництва, представник відділу 
обліку і звітності, представник постійної комісії з питань промисловості, 
транспорту, доріг, сільського господарства, підприємництва, інвестицій, 
розвитку територій та туризму  ,  представник постійної комісії з питань 
планування,фінансів , бюджету та соціально-економічного розвитку Стрийської  
міської ради .

2.Рішення комісії по розподілу бюджетних коштів оформляється 
протоколом засідання комісії.
3.Виділені бюджетні кошти на відшкодування витрат, пов’язаних з 
утримання поголів’я корів молочного напряму продуктивності будуть 
розподілені між подвірними господарствами , які мають статус сімейного 
фермерського господарства, або приватного підприємця та на дату подання 
утримують корів молочного напрямку продуктивності (3 і більше корів), і 
використовують доїльне обладнання , згідно таких документів:
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців 



- письмове зобов’язання щодо недопущення зменшення поголів’я корів 
терміном на 1 рік з дати отримання коштів ( У випадку зменшення кошти 
повертаються до бюджету)

- письмове зобов’язання щодо збільшення поголів’я корів (Це надає 
можливість взяти участь в програмі наступного року)

- довідка старости сіл про наявність корів на дату подання, в якій 
зазначається ідентифікаційний номер, серія і номер паспорта корови та 
ветеринарної картки до паспорта.

-   акт обстеження дільничної ветлікарні, щодо відповідності  умов     
    утримання корів та виробництва молока ветеринарно-санітарним нормам    
    та використання доїльного обладнання, погодженого з старостою .
-   копія  паспорта та ідентифікаційного коду суб’єкта господарювання
- копія  рахунку в банку.

3. Кошти розподіляються між   господарствами з розрахунку на 1 голову, 
наявну на дату подання документів, згідно рішення комісії.

     Кошти виділяються на безповоротній основі і перераховуються на    
     поточні розрахункові рахунки господарств.
4. При виявленні контролюючими органами факту незаконного отримання 

бюджетних коштів, учасники програми повинні в місячний термін 
повернути кошти до  бюджету, на основі письмового зобов’язання, 
складеного при оформленні документів на розгляд комісії.  

5. Комісія має право вносити зміни в механізм програми для ефективного і 
повного використання виділених коштів.

6. Відповідальність за ефективним використанням коштів  покладається на 
відділ промисловості, аграрної політики та підприємництва Стрийської 
міської ради.

Головний спеціаліст відділу 
відділу промисловості, аграрної 
політики та підприємництва     Василь ЛЕСІВ


