
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХVII СЕСІЯ, VІIІДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я
Від 27 січня 2022 року                         Стрий                                      № 918

Про затвердження Програми підтримки
 розвитку сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів  територіальної 
громади Стрийської міської ради  на 2022-25 роки 

 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»,міська рада 
ВИРІШИЛА :

1.Затвердити  Програму підтримки розвитку сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів  територіальної громади Стрийської міської ради  
на 2022-25 роки  (далі – Додаток), що додається.

2.  Виділити з бюджету Стрийської міської ради на 2022-25 роки кошти 
на виконання Програми.

3.Фінансовому управлінню Стрийської міської ради Л.Коваль провести 
фінансування відповідно до затвердженої Програми.

4.  Виконавчому комітету Стрийської міської ради забезпечити реалізацію 
передбачених Програмою заходів.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 
заступника міського голови М.Дмитришина та постійні депутатські комісії з 
питань промисловості, транспорту, доріг, сільського господарства, 
підприємництва, інвестицій, розвитку територій та туризму ( М.Карпінський), 
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 
(С.Ковальчук) .

Міський голова                                                                Олег КАНІВЕЦЬ



Затверджено:
міський голова м.Стрия

_____________Олег КАНІВЕЦЬ

Програма підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів  територіальної громади Стрийської міської ради  на 2022-25 роки 

Погоджено Погоджено

Голова постійноїкомісії Голова постійноїкомісії з питань
з питаньпланування, фінансів, бюджету промисловості, транспорту, доріг, сільського 
та соціально-економічногорозвитку господарства,підприємництва,інвестицій, розвитку
                                                                                територій та туризму

_____________ С.Ковальчук ______________ М.Карпінський
«____» ___________ 2022рік «____» ___________ 2022рік

Погоджено Погоджено

Перший заступникміськогоголовиНачальник фінансовогоуправління

_____________ М.Дмитришин _____________ Л.Коваль
«____» ___________ 2022рік «____» ___________ 2022рік

Погоджено Погоджено

Начальник відділуекономічного                      Начальник  відділу
розвитку та стратегічногоплануванняпромисловості,аграрної політики та                                                     
                                                                              підприємництва

____________ Г.Баран ____________ В. Лесів
«____» ___________ 2022 рік «____» ___________ 2022 рік

м.Стрий
2022 рік



Програма підтримки розвитку сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів  територіальної громади Стрийської міської 
ради  на 2022-25 роки 

Програма підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів  територіальної громади Стрийської міської ради  на 2022-25 роки 
спрямована на виконання Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 – 
2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів Українивід 05.08.2020 
№ 695,  Стратегії розвитку Стрийської міської територіальної громади на 
період до 2027 року, затвердженої рішенням Стрийської міської  ради від 
23.12.2021 № 788 та Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Стрийської міської  ради на 2022 рік, затвердженої рішенням 
Стрийської міської  ради від 23.12.2021 № 792 .

Мета програми

Для покращення соціальної та економічної ситуації в сільських громадах 
Стрийської міської ради , підвищення якості життя сільського населення через 
зміцнення сільської економіки ,налагодження соціальної інфраструктури 
необхідно шукати нові форми господарювання. Одним із важливих напрямків є 
покращення ефективності роботи особистих подвірних господарств через 
розвиток сільськогосподарської кооперації як засобу зростання економіки 
малих виробників сільськогосподарської продукції, оптимізації їхніх витрат на 
ведення господарської діяльності, спрощення доступу до агросервісних послуг 
та каналів збуту, організації зберігання та переробки сільськогосподарської 
продукції, що позитивно вплине на соціальний розвиток сільських територій та 
сільських громад.

Обгрунтування програми

В селах Стрийської міської ради значне місце в валовому виробництві 
сільськогосподарської продукції займає діяльність особистих подвірних 
господарств, а виробництво молока та молочної продукції, овочів, в основному, 
зосереджене тільки в підсобних господарствах. Проте, маючи значну частку у 
виробництві сільськогосподарської продукції велика кількість дрібних і 
середніх господарств мають обмежені можливості для первинної обробки та 
зберігання зібраного врожаю. Одним із інструментів , що дозволяє підвищити 
ефективність виробництва і збуту сільськогосподарської продукції є 
кооперативи. Саме кооперативи дадуть можливість включити вироблену 
фермерськими та селянськими господарствами продукцію в маркетинговий 



ланцюг, підвищити додану вартість, а також покращити якість і безпечність 
сільськогосподарської продукції.

Розвиток сільськогосподарської кооперації – це засіб формування 
середнього класу на селі, є інструментом об’єднання малими виробниками 
сільськогосподарської продукції власних ресурсів і здійснення спільних 
стратегій на ринках продукції, послуг і засобів виробництва.

Очікувані  результати
Виконання програми дозволить закласти умови підтримки вже існуючих 

кооперативів та продовжити роботу по створенню нових обслуговуючих  
сільськогосподарських кооперативів, які в свою чергу сприятимуть 
підвищенню якості  продукції, зменшенню її собівартості, полегшиться доступ 
до організованих ринків збуту. Спільними зусиллями ми забезпечимо соціальну 
стабільність сільського населення, створимо нові робочі місця і як наслідок 
піднімемо рівень соціальної інфраструктури сільських територій та доходів 
населення.

МЕХАНІЗМ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА 
РОЗВИТОК КООПЕРАТИВІВ

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

2. 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.

3.Рішення комісії по розподілу бюджетних коштів оформляється 
протоколом засідання комісії.

1.  Бюджетні кошти на часткове відшкодування витрат пов’язаних із 
придбанням сільськогосподарської техніки, обладнання, насіння 
сільськогосподарських культур, мінеральних добрив,засобів захисту 
рослин, будівельних матеріалів, генетичних ресурсів, послуг будуть 
надаватися обслуговуючим кооперативам згідно рішення вищевказаної 
комісії  до 75% вартості, на підставі представлених документів:



 - довідку з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 
України;

 - копії первинних документів, що підтверджують придбання 
матеріальних цінностей;

 - копії актів на виконані роботи та послуги;

- копії платіжних документів на оплату матеріальних цінностей та 
надання послуг;

- документи, що підтверджують якість придбаного насіння;

- довідку про банківські реквізити;
- обґрунтування необхідності виконаних робіт;
- у випадку робіт з покращення громадських пасовищ - технологічну 

карту.

2. Ко
шти виділяються на безповоротній основі і перераховуються на поточні 
розрахункові рахунки кооперативу.

3. Пр
и виявленні контролюючими органами факту незаконного отримання 
бюджетних коштів, сільськогосподарські кооперативи письмово 
зобов’язуються в місячний термін повернути їх до бюджету. 

4. Не
використані кошти з однієї статті затрат даної програми можуть бути 
використані на іншу статтю чи програму за рішенням вищезгаданої 
комісії оформленої протоколом. Комісія має право вносити зміни в 
механізм програми для ефективного і повного використання виділених 
коштів.

5. Відповідальність за ефективне використання коштів покладається на 
виконавчий комітет  Стрийської міської ради .

Начальник відділу промисловості,

аграрноїполітики та підприємництва                             Василь ЛЕСІВ



Додаток 1до програми

ПАСПОРТ
Програми  підтримки розвитку сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів  територіальної громади Стрийської міської 
ради  на 2022-25 роки .

1. Ініціатор розроблення 
Програми 

Виконавчий комітет Стрийської міської 
ради

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
органу виконавчої влади про 
розроблення програми

від 27 січня 2022 року № 918

3. Розробник Програми Виконавчий комітет Стрийської міської 
ради

4. Співрозробники Програми
5. Відповідальні виконавці 

Програми 
Виконавчий комітет Стрийської міської 
ради

6. Учасники Програми Сільськогосподарські кооперативи
7. Термін реалізації Програми 2021-2023 рр.
8. Джерела фінансування 

Програми
Міський бюджет Стрийської міської ради

Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, всього, 

600 тис. грн. 9.

у тому числі: 2022 2023 2024 2025
9.1. коштів місцевого бюджету 100 тис. 

грн.
150 тис. 

грн.
150 тис. 

грн.
200 
тис. 
грн.

9.2. коштів інших джерел - - -

Начальник відділупромисловості,

аграрноїполітики та підприємництва                             Василь ЛЕСІВ



Додаток 2 до програми

Ресурсне забезпечення 
Програми підтримки розвитку сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів  територіальної громади Стрийської міської 
ради  на 2022-25 роки.

Етапи виконання Програми                                                                                                           
тис. грн.

Показники 
витрат:

2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р. Всього

Міський бюджет 100 150 150 200 600

Кошти не 
бюджетних 
джерел

- - - - -

РАЗОМ 100 150 150 200 600

Начальник відділупромисловості,

аграрноїполітики та підприємництва                             Василь ЛЕСІВ



Додаток 3до програми

Напрямки діяльності та заходи Програми підтримки розвитку 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів  територіальної 
громади Стрийської міської ради  на 2022-25 роки .

Орієнтовні  щорічні обсяги 
фінансування (вартість), тис. грн.

Очікуваний 
результат

№ 
п/
п

Перелік заходів 
програми

Строк 
виконання 
програми

Відповідальн
ий 

виконавець

Джерела 
фінансува

ння
2022 2023 2024 2025

150 200

Покращення 
матеріально-
технічної бази 
сільськогосподарс
ьких 
обслуговуючих 
кооперативів

1 1. Часткове 
відшкодування 
витрат 
пов’язаних із 
придбанням 
сільськогоспода
рської техніки, 
обладнання, 
насіння 
сільськогоспода
рських культур, 
мінеральних 
добрив, засобів 
захисту рослин, 
будівельних 
матеріалів, 
генетичних 
ресурсів, послуг

2022-
2025

Виконавч
ий комітет 
Стрийсько
ї міської  
ради

Міськи
й 

бюджет

100 150

Всього 100 150 150 200

Начальник відділу промисловості,

аграрної політики та підприємництва                             Василь ЛЕСІВ


