
УКРАЇНА
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 2 5 . 0 4 . 2 0 1 9 ________  № 4 4 7 / 5 - 1 9
м. К рам аторськ

Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету, 
передбачених для часткового відшкодування вартості придбаних установок 
індивідуального доїння молока

Відповідно до розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації від 08 травня 2018 року № 588/5-18 

«Про комплексну програму економічного розвитку сільських територій 

Донецької області на 2018-2020 роки» (із змінами), 01 лютого 2019 року 

№ 79/5-19 «Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької 

області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки» 

(із змінами), керуючись статтями 20, 22, 91 Бюджетного кодексу України, 

статтями 17, 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Затвердити Порядок використання коштів обласного бюджету, 

передбачених для часткового відшкодування вартості придбаних установок 

індивідуального доїння молока, що додається.

2. Юридичному управлінню облдержадміністрації (Погребняк) 

забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до
ДОНЕЦЬКА ОДА

447/5-19 від 25.04.2019



Головного територіального управління юстиції у Донецькій області в 

установленому законодавством порядку.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти 

на департамент агропромислового комплексу та розвитку сільських територій 

облдержадміністрації (Дзигім), контроль -  на заступника голови 

облдержадміністрації Стокоза І.С.
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Г олова облдержадміні< 
керівник обласної війс 
цивільної адміністраці' О.І. Куць
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Розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації 
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Порядок
використання коштів обласного бюджету, передбачених 

для часткового відшкодування вартості придбаних 
установок індивідуального доїння молока

І. Загальні положення

1. Порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених для 
часткового відшкодування вартості придбаних установок індивідуального 
доїння молока (далі -  Порядок), розроблено з метою виконання комплексної 
програми економічного розвитку сільських територій Донецької області на 
2018-2020 роки, затвердженої розпорядженням голови Донецької обласної 
державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 
від 08 травня 2018 року № 588/5-18 (із змінами) (далі -  Програма).

2. Цей Порядок визначає механізм використання коштів обласного 
бюджету, передбачених для часткового відшкодування вартості придбаних 
установок індивідуального доїння молока (далі -  часткове відшкодування 
вартості установок).

Метою часткового відшкодування вартості установок є сприяння 
економічному розвитку сільських територій, збільшенню виробництва 
продукції тваринництва у власних домогосподарствах шляхом поліпшення 
умов праці за рахунок запровадження у виробничому процесі малої механізації, 
поліпшенню якості молочної сировини.

3. Відповідальним виконавцем та головним розпорядником 
бюджетних коштів є департамент агропромислового комплексу та розвитку
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сільських територій Донецької обласної державної адміністрації (далі — 
Головний розпорядник). Отримувачами коштів є особисті селянські 
господарства, які здійснюють свою діяльність на підконтрольній український 
владі території Донецької області (далі — ОСГ), в особі одного з членів ОСГ за 
згодою усіх повнолітніх членів ОСГ.

II. Умови надання часткового відшкодування вартості 
придбаних установок

1. Право на часткове відшкодування вартості установки мають ОСГ, які є 
членами сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу та здійснюють 
свою діяльність на підконтрольній українській владі території Донецької 
області, що утримують дві та більше корів (крім населених пунктів, на 
території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 
повноваження).

2. ОСГ має право на часткове відшкодування вартості лише однієї 
установки один раз протягом дії Програми.

3. Часткове відшкодування здійснюється в обсязі 75% від фактичної 
вартості установки, що придбана протягом 2018 -  2020 років, та не може 
перевищувати 15 000 гривень.

4. Право на часткове відшкодування вартості установок згідно з цим 
Порядком не мають ОСГ, які:

1) подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення 
за одержанням часткового відшкодування вартості установок;

2) отримували протягом останніх двох років або отримують аналогічну 
підтримку (відшкодування, компенсацію) з інших бюджетів;

3) якщо є заборгованість або прострочені боргові зобов’язання за 
кредитами, в банківській установі, в якій відкрито рахунок.

III. Основні засади визначення ОСГ, які мають право 
на часткове відшкодування вартості установки

1. Для визначення ОСГ, які мають право на часткове відшкодування 
вартості установки, Донецькою обласною державною адміністрацією 
утворюється Комісія із визначення ОСГ, яким надається часткове 
відшкодування вартості установки (далі -  Комісія), у складі не менше як 5 осіб, 
склад якої затверджується розпорядженням голови Донецької обласної 
державної адміністрації, керівника обласної військово — цивільної 
адміністрації. Г оловою Комісії є керівник Г оловного розпорядника, 
заступником голови Комісії та секретарем Комісії — працівники Головного 
розпорядника.



з

2. До складу Комісії можуть входити представники Головного 
розпорядника, Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій 
області (за згодою), Головного управління Держгеокадастру у Донецькій 
області (за згодою) та громадських об’єднань сільськогосподарської 
спрямованості (за згодою).

3. Голова Комісії організовує роботу Комісії, проводить засідання Комісії. 
У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує заступник голови 
Комісії.

Прийом документів, ведення діловодства та підготовка матеріалів до 
розгляду Комісією покладаються на секретаря Комісії.

4. Секретар Комісії готує оголошення про прийом документів від ОСГ для 
часткового відшкодування, та не пізніше ніж за ЗО календарних днів до дня 
засідання Комісії, оприлюднює оголошення на офіційних веб-сайтах Головного 
розпорядника, Донецької обласної державної адміністрації та у засобах масової 
інформації.

Оголошення повинно містити відомості про:
повне найменування та місцезнаходження Головного розпорядника;
умови надання часткового відшкодування вартості установки;
форму заяви про надання відшкодування;
перелік документів, що додаються до заяви;
дату, час та місце проведення засідання;
термін подання заяв із відповідними документами;
адресу, за якою приймаються заяви з відповідними документами;
контактний номер телефону для отримання довідкової інформації.

5. ОСГ, які мають намір отримати часткове відшкодування вартості 
установки, протягом строку, зазначеного в оголошенні для подачі документів, 
подають на розгляд Комісії:

1) заяву про надання часткового відшкодування вартості придбаної 
установки індивідуального доїння молока (додаток 1);

2) копії паспортів великої рогатої худоби, виданих у встановленому 
порядку;

3) копії платіжних документів, підтверджуючих придбання установки;
4) копії технічної документації на установку (із зазначенням її 

індивідуального серійного номера) та гарантійного талону;
5) копію паспорту громадянина України (для фізичної особи);
6) копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків, 

або паспорту громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідні органи і 
мають відмітку у паспорті);

7) згоду на обробку персональних даних;
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8) довідку про банківські реквізити, видану банківською установою, в якій 
відкрито розрахунковий рахунок;

9) довідку, видану банківською установою, в якій відкрито рахунки, про 
відсутність (наявність) прострочених боргових зобов’язань за кредитами;

10) письмове зобов'язання ОСГ повернути кошти обласного бюджету, 
одержані для часткового відшкодування вартості установки, у разі невиконання 
вимог, передбачених пунктом 4 розділу IV та у випадках, зазначених у пункті 4 
розділу V Порядку (додаток 2);

11) облікову картку об’єкта господарського обліку або витяг зі Списку 
осіб, яким надані земельні ділянки для ведення особистого селянського 
господарства із земель міських поселень, за формами затвердженими наказом 
Державної служби статистики України від 24 листопада 2015 року № 340 
«Про затвердження типових форм первинної облікової документації для 
сільських, селищних та міських рад»;

12) письмову згоду усіх повнолітніх членів ОСГ на отримання 
відшкодування вартості установки (додаток 3).

6. Засідання Комісії, у разі наявності заяв та коштів в обласному бюджеті 
на цю мету, може бути проведено протягом року неодноразово. Засідання 
Комісії проводяться не рідше 1 разу на квартал. Прийом документів 
здійснюється секретарем Комісії до 01 грудня відповідного року протягом дії 
Програми.

7. Секретар Комісії забезпечує прийом заяв про отримання часткового 
відшкодування вартості установки, перевіряє наявність повного пакету 
документів, передбачених пунктом 5 розділу III цього Порядку, та реєстрацію 
заяв у день їх надходження в журналі обліку ОСГ, які подали документи на 
отримання часткового відшкодування вартості придбаної установки (далі -  
Журнал).

Журнал (додаток 4) прошнуровується, пронумеровується та скріплюється 
печаткою Головного розпорядника.

Заяви, подані з неповним пакетом документів (не відповідають вимогам 
пункту 5 розділу III цього Порядку), повертаються ОСГ секретарем Комісії із 
зазначенням підстав повернення.

У разі усунення виявлених недоліків до закінчення кінцевого строку 
подання заяви, ОСГ має право подати її повторно.

8. Секретар Комісії не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня проведення 
засідання надсилає пакет документів ОСГ членам Комісії для ознайомлення та 
підготовки до засідання Комісії.

9. Секретар Комісії формує перелік ОСГ, документи яких 
розглядатимуться на засіданні Комісії, який оприлюднюється на офіційних веб- 
сайтах Головного розпорядника та Донецької обласної державної адміністрації
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в день, що передує дню проведення засідання Комісії. Засідання Комісії є 
правоможним, якщо на ньому присутні не менше як 2/3 від загальної кількості 
членів Комісії.

10. Рішення Комісії приймаються шляхом відкритого голосування простою 
більшістю голосів членів Комісії, присутніх на її засіданні. У разі рівного 
розподілу голосів, голос головуючого на засіданні Комісії є вирішальним.

11. Комісія розглядає подані документи на відповідність вимогам Порядку, 
приймає рішення про надання або відмову у наданні часткового відшкодування 
вартості установки та внесення ОСГ до Відомості про нарахування сум виплат 
часткового відшкодування вартості установок (далі -  Відомість), яка 
підписується головою та секретарем Комісії (додаток 5), про що зазначається у 
протоколі засідання Комісії.

12. Рішення Комісії оформлюються протоколом в день проведення 
засідання, який підписується секретарем та всіма членами Комісії і 
затверджується головуючим на її засіданні. Член Комісії, який не згодний з 
прийнятим рішенням, підписує протокол з окремою думкою, яка є його 
невід'ємною частиною.

IV. Порядок надання часткового 
відшкодування вартості установки

1. Часткове відшкодування вартості установки надається на безоплатній та 
безповоротній основі (з урахуванням вимог пункту 4 розділу IV, пункту 4 
розділу V цього Порядку).

2. Головний розпорядник:
на підставі наданого секретарем Комісії протоколу Комісії про надання 

ОСГ часткового відшкодування вартості установок, готує та подає 
Департаменту фінансів Донецької обласної державної адміністрації заявку на 
фінансування;

готує платіжні доручення на виплату часткового відшкодування вартості 
установок на підставі Відомості та подає їх до Головного управління Державної 
казначейської служби України у Донецькій області для перерахування коштів 
на розрахункові рахунки ОСГ.

3. Бюджетні кошти перераховуються Департаментом фінансів Донецької 
обласної державної адміністрації Головному розпоряднику на підставі його 
заявок, що готуються на підставі рішення Комісії із визначення ОСГ, яким 
надається часткове відшкодування вартості установки, в межах затверджених 
асигнувань обласного бюджету на відповідний бюджетний рік.
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4. ОСГ, яке отримало кошти обласного бюджету на часткове 
відшкодування вартості установки, протягом двох наступних років з дня 
подання заяви на надання часткового відшкодування вартості установки 
зобов’язано:

забезпечити утримання чисельності поголів’я корів, проідентифікованих та 
зареєстрованих в установленому законодавством порядку, наявного на дату 
подання документів;

не відчужувати та не передавати у користування третім особам на будь- 
яких умовах установку, вартість якої відшкодовано згідно з цим Порядком;

щорічно, до 01 січня протягом двох наступних років від року отримання 
часткового відшкодування, надавати Головному розпоряднику довідку про 
чисельність корів, ідентифікованих та зареєстрованих в установленому 
порядку, видану сільською, селищною, міською радою за місцем здійснення 
діяльності ОСГ.

V. Звітність і контроль

1. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про 
використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та 
ефективним використанням здійснюються в установленому законодавством 
порядку.

2. ОСГ забезпечує повноту і достовірність даних, зазначених у заяві та 
інших документах, поданих на розгляд Комісії.

3. Головний розпорядник здійснює постійний моніторинг поголів’я корів 
ОСГ, яким відшкодовано вартість установок.

4. У разі зменшення чисельності поголів’я корів протягом двох наступних 
років з дня отримання часткового відшкодування вартості установки, у тому 
числі яке відбулося з причин, обумовлених набутими карантинними 
інфекційними хворобами або набутими з вини власника незаразними 
хворобами; виявлення факту надання недостовірних відомостей та документів 
на розгляд Комісії або не виконання інших вимог, зазначених у пункті 4 розділу 
IV цього Порядку, ОСГ зобов’язано повернути до обласного бюджету кошти, 
що були одержані у вигляді відшкодування вартості установок.

5. Питання щодо повернення коштів до обласного бюджету Головний 
розпорядник вносить на розгляд Комісії, про що приймається відповідне 
рішення.

6. ОСГ повертає бюджетні кошти за реквізитами та в обсягах, зазначених 
у рішенні Комісії про повернення коштів, в місячний термін з дня одержання 
відповідного рішення Комісії.
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7. У разі, якщо ОСГ не повернуло бюджетні кошти в строк, встановлений 
у пункті 6 розділу V цього Порядку, бюджетні кошти стягуються Головним 
розпорядником в порядку, передбаченому законодавством.

8. У разі виникнення спірних та інших питань, пов’язаних з прийнятим 
рішенням Комісії, ОСГ має право:

протягом п’яти робочих днів з дня отримання протокольного рішення 
звернутися до голови Комісії з обґрунтованою пропозицією переглянути 
прийняте рішення щодо нього;

оскаржити рішення Комісії у встановленому чинним законодавством 
порядку.

9. Організація і здійснення внутрішнього контролю за використанням 
коштів обласного бюджету, передбачених на часткове відшкодування вартості 
установки забезпечується Головним розпорядником відповідно до статті 26 
Бюджетного кодексу України та Основних засад здійснення внутрішнього 
контролю розпорядниками бюджетних коштів, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року № 1062.

Питання, які не врегульовані цим Порядком, вирішуються відповідно до 
чинного законодавства України.

Порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених для 
часткового відшкодування вартості придбаних установок індивідуального 
доїння молока розроблено департаментом агропромислового комплексу та 
розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації.

В.о. директора департаменту 
агропромислового комплексу та 
розвитку сільських територій 
облдержадміністрації



Додаток 1
до Порядку використання коштів 
обласного бюджету, передбачених для 
часткового відшкодування вартості 
придбаних установок індивідуального 
доїння молока
(підпункт 1 пункту 5 розділу III)

Голові комісії

ЗАЯВА
про надання часткового відшкодування вартості придбаної установки 

індивідуального доїння молока

Прошу розглянути подані документи на отримання часткового відшкодування вартості 
придбаної установки індивідуального доїння молока.

1. Відомості про фізичну особу:
Прізвище_______________________________ _____________________ _ ___________________
Ім'я______ ___________________________ ______ _______________________________________
По батькові_______________________________________ ________________________ _________
Реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта 
громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються 
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно 
повідомили про це відповідні органи і мають відмітку у паспорті)________________________

2. Місце знаходження особистого селянського господарства: ____________________________

(поштовий індекс, адреса)
3. Телефон:_________________ факс:__________________ _ e-mail:
4. Банківські реквізити____________________________________

5. Кількість поголів’я корів на день подання заяви:____________

З вимогами Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених для 
часткового відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння молока 
ознайомлений(а) та зобов’язуюсь виконувати.

Аналогічну фінансову підтримку, що надавалась або надається за рахунок бюджетних 
коштів не отримувавша).

« » 20_р .

(підпис) (прізвище, ініціали)



Додаток 2
до Порядку використання коштів 
обласного бюджету, передбачених для 
часткового відшкодування вартості 
придбаних установок індивідуального 
доїння молока
(підпункт 10 пункту 5 розділу III)

Письмове зобов’язання 
особистого селянського господарства повернути кошти обласного 

бюджету, одержані для часткового відшкодування вартості установки

Згідно із Порядком використання коштів обласного бюджету, 
передбачених для часткового відшкодування вартості придбаних установок 
індивідуального доїння молока

(повна найменування, місцезнаходження особистого селянського господарства)

В ОСОБІ__________________________________________________________
_________________________________________________ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ

(ПІБ)

повернути у місячний термін до обласного бюджету кошти, одержані на 
часткове відшкодування вартості придбаної установки індивідуального доїння 
молока, у разі: зменшення чисельності поголів’я корів протягом двох 
наступних років з дня отримання відшкодування, у тому числі які відбулися з 
причин, обумовлених набутими карантинними інфекціями хворобами або 
набутими з вини власника незаразними хворобами, а також невиконання інших 
вимог визначених пунктом 4 розділу IV Порядку використання коштів 
обласного бюджету, передбачених для часткового відшкодування вартості 
придбаних установок індивідуального доїння молока; виявлення факту 
отримання аналогічної підтримки з інших бюджетів або надання недостовірної 
інформації в документах, що надаються згідно із Порядком для отримання 
часткового відшкодування вартості придбаних установок індивідуального 
доїння молока.

«____»_______20___р. _______
(підпис) (прізвище, ініціали)



Додаток З
до Порядку використання коштів 
обласного бюджету, передбачених для 
часткового відшкодування вартості 
придбаних установок індивідуального 
доїння молока (підпункт 12 пункту 5 
розділу III)

Голові комісії

ПИСЬМОВА ЗГОДА

Я ____________________________________________________________  надаю згоду на
отримання часткового відшкодування вартості придбаної установки індивідуального доїння 
молока особистому селянському господарству в особі, фізичної особи:

Прізвище_________________________________________________________________________
Ім'я______________________________________________________________________________
По батькові_______________________________________________________________________
Реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта 
громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються 
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно 
повідомили про це відповідні органи і мають відмітку у паспорті)______________

2. Місце знаходження особистого селянського господарства:

(поштовий індекс, адреса)

«____ »_________________20__р.

(підпис) (прізвище, ініціали)



Додаток 4
до Порядку використання коштів 
обласного бюджету, передбачених для 
часткового відшкодування вартості 
придбаних установок індивідуального 
доїння молока (пункт 7 розділу III)

ЖУРНАЛ
обліку особистих селянських господарств, які подали документи на отримання часткового відшкодування

вартості придбаної установки

№
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи, реєстраційний 
номер облікової картки платника 
податків, або серія та номер 
паспорта громадянина України 
(для фізичних осіб, які через свої 
релігійні переконання 
відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та 
офіційно повідомили про це 
відповідні органи і мають 
відмітку у паспорті)

Місце
знаходження
особистого
селянського
господарства

Номер
поточного
рахунку,

найменування
відділення

банку

Ідентифікаційні 
номери корів, 
серія і номер 
паспорта та 

ветеринарної 
картки до 

нього, дата 
видачі паспорта

Марка
установки

індивідуального
доїння

Вартість 
установки 

індивідуального 
доїння, гривень

Дата
прийняття
документів

Підпис
заявника

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Додаток 5
до Порядку використання коштів 
обласного бюджету, передбачених для 
часткового відшкодування вартості 
придбаних установок індивідуального 
доїння молока (пункт 11 розділу III)

ВІДОМІСТЬ
про нарахування сум виплат часткового відшкодування вартості придбаних установок

індивідуального доїння молока 
н а__________________ 20_______ року______________ по Донецькій області

№
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, 
реєстраційний номер облікової картки 
платника податків, або серія та номер 

паспорта громадянина України (для фізичних 
осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків та 
офіційно повідомили про це відповідні органи 

державної фіскальної служби і мають 
відмітку у паспорті)

Номер рахунку, 
найменування та 

МФО банку

Марка
установки,

од.

Вартість
установки,

гривень

Кількість 
поголів'я 

корів, голів

Нараховано,
гривень

Разом

Голова Комісії

Секретар Комісії 

«____» _________ 20____ року

(підпис)

(підпис)

(ПІБ)

(пгё)


