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Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету, 
передбачених на формування матеріально-технічної бази новостворених 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів шляхом надання 
фінансової підтримки на придбання обладнання для прийому та охолодження 
молока

На підставі розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації від 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), 
08 травня 2018 року № 588/5-18 «Про комплексну програму економічного 
розвитку сільських територій Донецької області на 2018-2020 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 на формування матеріально-технічної бази новостворених 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів шляхом надання 
фінансової підтримки на придбання обладнання для прийому та охолодження 
молока, що додається.

2. Юридичному управлінню облдержадміністрації (Погребняк) 
забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до
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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.

Голова облдержадміні*# 
керівник обласної вій(р^с 
цивільної адміністрації' О.І. Куць



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
облдержадміністрації, 
керівника обласної військово- 
цивільної адміністрації
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П орядок
використання кош тів обласного бюджету, передбачених на формування

матеріально-технічної бази новостворених сільськогосподарських  
обслуговуючих кооперативів шляхом надання фінансової підтримки на 

придбання обладнання для прийому та охолодження молока

І. Загальні положення

1. Порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених
на формування матеріально-технічної бази новостворених
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів шляхом надання 
фінансової підтримки на придбання обладнання для прийому та охолодження 
молока (далі — Порядок) розроблено з метою виконання комплексної програми 
економічного розвитку сільських територій Донецької області 
на 2018-2020 роки, затвердженої розпорядженням голови 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 формування матеріально-технічної бази 
новостворених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (далі 
СОК) шляхом надання їм фінансової підтримки на придбання обладнання 
для прийому та охолодження молока (далі - фінансова підтримка).

3. Метою фінансової підтримки є створення в агропромисловому 
комплексі Донецької області сприятливих умов для розвитку 
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, підвищення якості та
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збільшення обсягів молока, яке виробляється членами СОКів і реалізується на 
молокопереробні підприємства.

4. Головним розпорядником коштів обласного бюджету, передбачених на 
виконання заходу «Формування матеріально-технічної бази новостворених 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів шляхом надання 
фінансової підтримки на придбання обладнання для прийому та охолодження 
молока» та відповідальним виконавцем є департамент агропромислового 
комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної 
адміністрації (далі -  Головний розпорядник). Отримувачами коштів є 
новостворені СОКи.

II. Умови надання фінансової підтримки

1. Фінансова підтримка надається новоствореним СОКам. Новоствореним 
вважається СОК, державна реєстрація якого відбулась після 01 січня 2018 року.

2. Обсяг фінансової підтримки одному СОКу за рахунок коштів обласного 
бюджету дорівнює 75% вартості обладнання для прийому та охолодження 
молока, яке планується придбати, але не може перевищувати 500 тис. гривень 
без урахування ПДВ.

3. Право на фінансову підтримку мають усі новостворені СОКи:
1) які здійснюють діяльність на підконтрольній українській владі території 

Донецької області;
2) членами яких є фізичні особи -  власники корів, юридичні особи -  

виробники сільськогосподарської продукції молочного напрямку.

4. Згідно із цим Порядком фінансова підтримка не надається СОКам, які:
1) мають засновників, що не відповідають вимогам для мікропідприємств 

або малих та середніх підприємств за показниками на дату складення річної 
фінансової звітності за рік, що передує звітному;

2) подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення 
за фінансовою підтримкою;

3) визнані банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство;
4) перебувають у стадії припинення;
5) мають заборгованість або прострочені боргові платежи за кредитами, а 

також заборгованість із сплати податків, зборів, обов’язкових платежів;
6) отримали державну підтримку з порушенням умов її надання або умов 

щодо цільового використання бюджетних коштів, що доведено в 
установленому порядку;

7) отримують фінансову підтримку з обласного бюджету, строк надання 
якої не закінчився;



з
8) отримують державну допомогу, сукупний розмір якої незалежно 

від її форми та джерел перевищує за будь-який трирічний період суму, 
еквіваленту 200 тисячам євро, визначену за офіційним валютним курсом, 
встановленим Національним банком України, що діяв на останній день 
фінансового року.

5. СОК має право на фінансову підтримку, що надається за рахунок коштів 
обласного бюджету, лише один раз протягом строку дії Програми.

6. Фінансова підтримка надається в межах асигнувань, передбачених 
в обласному бюджеті на відповідний бюджетний рік.

III. Основні засади відбору СОКів для отримання фінансової підтримки
з обласного бюджету

1. Для відбору СОКів, яким буде надана фінансова підтримка в рамках 
Програми, Донецькою обласною державною адміністрацією утворюється 
Комісія з питань надання фінансової підтримки новоствореним 
сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам на придбання обладнання 
для прийому та охолодження молока (далі -  Комісія), персональний склад якої 
затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації.

2. До складу Комісії можуть входити працівники департаменту 
агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької 
обласної державної адміністрації, департаменту економіки Донецької обласної 
державної адміністрації, Департаменту фінансів Донецької обласної державної 
адміністрації, головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій 
області (за згодою), Г оловного управління ДФС у Донецькій області 
(за згодою), управління Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області, 
(за згодою), громадських об’єднань сільськогосподарського спрямування (за 
згодою).

Головою Комісії є заступник голови облдержадміністрації, заступником 
голови Комісії -  керівник Головного розпорядника, секретарем Комісії -  
працівник Головного розпорядника. У разі відсутності з поважних причин 
секретаря Комісії, його функції виконує один із членів Комісії, визначений 
на її засіданні.

3. Секретар комісії готує оголошення про проведення відбору СОКів 
та не пізніше ніж за ЗО календарних днів до дня проведення відбору 
оприлюднює оголошення на офіційних веб-сайтах Головного розпорядника, 
Донецької обласної державної адміністрації та у місцевих засобах масової 
інформації.
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Оголошення повинно містити відомості про:
повне найменування та місцезнаходження організатора відбору;
форму фінансової підтримки, для надання якої здійснюється відбір;
умови надання фінансової підтримки;
форму заяви про участь у відборі;
перелік документів, що додаються до заяви;
дату, час та місце проведення відбору;
термін подання заяв із відповідними документами;
адресу, за якою приймаються заяви з відповідними документами;
контактний номер телефону для отримання довідкової інформації.

4. СОКи, які бажають взяти участь у відборі, протягом строку, визначеного 
в оголошенні, подають до Комісії такі документи:

1) заяву про участь у відборі для отримання коштів обласного бюджету, 
передбачених на формування матеріально-технічної бази СОКу шляхом 
надання фінансової підтримки на придбання обладнання для прийому та 
охолодження молока (додаток 1);

2) перелік обладнання для прийому та охолодження молока, 
яке планується придбати СОКом за рахунок фінансові' підтримки із 
зазначенням його вартості;

3) довідку про банківські реквізити, видану банківською установою, в якій 
відкрито розрахунковий рахунок СОКа;

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

5) копію статуту СОКа, завірену в установленому порядку;
6) письмове зобов'язання СОКу щодо повернення коштів обласного 

бюджету, передбачених на формування матеріально-технічної бази СОКів 
шляхом надання фінансової підтримки на придбання обладнання для прийому 
та охолодження молока у випадках, передбачених пунктом 3 розділу V цього 
Порядку (додаток 2);

7) баланс та звіт про результати фінансової діяльності СОКа за попередній 
звітний період (у разі наявності);

8) інформацію про відсутність у СОКа заборгованості із сплати податків, 
зборів та/або інших обов’язкових платежів, надану органом Державної 
фіскальної служби України;

9) інформацію про відсутність державної підтримки з обласного бюджету, 
строк надання якої не закінчився (у письмовому вигляді);

10) довідку про кількість членів СОКу, на 01 число місяця, що передує 
місяцю подання заяви;

11) інформацію про кількість наявного поголів’я корів у членів СОКу 
на 01 число місяця, в якому подано заяву на участь у відборі;
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5. СОКи забезпечують повноту і достовірність відомостей у наданих 
Комісії документах.

Документи подаються головою СОКу особисто/або уповноваженою 
в установленому порядку особою.

6. Секретар Комісії забезпечує прийом заяв від СОКів на участь у відборі, 
перевірку наявності повного переліку документів, передбачених пунктом 4 
розділу III цього Порядку, та реєстрацію заяв у день їх подання в журналі 
обліку СОКів, які подали документи на отримання фінансової підтримки (далі -  
Журнал).

Журнал (додаток 3) прошнуровується, пронумеровується та скріплюється 
печаткою Головного розпорядника.

Заяви, подані з неповним переліком документів (не відповідають вимогам 
пункту 4 розділу III цього Порядку) не реєструються, та повертаються СОКу 
секретарем Комісії.

У разі усунення виявлених недоліків СОК до закінчення кінцевого терміну 
подання заяви має право подати документи повторно.

Документи, що надійшли після закінчення терміну для подання заяв із 
відповідними документами, не розглядаються.

7. Прийняття документів завершується за 5 робочих днів до дня 
проведення засідання Комісії.

Секретар Комісії не пізніше ніж за 3 робочих дні до дня проведення 
відбору, надсилає документи, подані СОКами, електронною поштою членам 
Комісії для ознайомлення та підготовки до засідання Комісії.

8. У разі виявлення членами Комісії під час підготовки до засідання 
Комісії невідповідності СОКу вимогам пункту 3 розділу II цього Порядку або, 
якщо СОК підпадає під обмеження, визначені пунктом 4 розділу II цього 
Порядку, СОК не допускається до участі у відборі, про що члени Комісії 
письмово повідомляють голову Комісії не пізніше ніж за день, що передує дню 
проведення відбору. Про прийняте рішення зазначається у протоколі.

9. Секретар Комісії формує перелік СОКів, документи яких 
розглядатимуться на засіданні Комісії, який оприлюднюється на офіційних веб- 
сайтах Головного розпорядника та Донецької обласної державної адміністрації 
в день, що передує дню проведення відбору.

10. Голова Комісії організовує роботу Комісії та проводить засідання 
Комісії. У разі відсутності голови Комісії його функції виконує заступник 
голови комісії.

Прийом документів, ведення діловодства та підготовка матеріалів до 
розгляду Комісією покладаються на секретаря Комісії.
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11. Засідання Комісії вважається правоможним у разі присутності на ньому 
не менше 2/3 від загального складу членів Комісії. Рішення Комісії 
приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів 
Комісії, присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів, голос 
головуючого на засіданні є вирішальним.

12. Комісія розглядає документи окремо по кожному СОКу в порядку їх 
надходження з урахуванням таких критеріїв:

1) кількість членів СОКу;
2) загальна кількість поголів’я корів членів СОКу;
3) фінансовий стан СОКу за попередній звітний період.
Вказані критерії оцінюються у сукупності за сумарною оцінкою 

по кожному СОКу.
Оцінка за кожним критерієм здійснюється по кожному СОКу членами 

комісії особисто за чотирьохбальною системою (0 — не впливає на збільшення 
обсягів та якості молока, 1 -  не впливає на збільшення обсягів молока, 2 -  
впливає на збільшення обсягів і якості молока, 3 — значно впливає на 
збільшення обсягів і якості молока).

Сумарний бал зазначається у протокольному рішенні Комісії щодо 
кожного СОКу.

Переможцями відбору визнаються СОКи, які отримали найбільший 
середній бал. Якщо СОК набрав менш ніж 2,5 балів, фінансова підтримка йому 
не надається.

Переможців відбору може бути декілька, їх кількість визначається окремо 
за результатами кожного відбору в межах коштів, передбачених в обласному 
бюджеті на надання фінансової підтримки.

По кожному переможцю Комісія визначає розмір та умови надання 
фінансової підтримки з урахованням критеріїв, які впливають на обсяги та 
якість молока.

Відбір може бути проведено протягом року неодноразово у разі наявності 
коштів, передбачених на цю мету в обласному бюджеті. Останній відбір 
здійснюється до 01 грудня поточного року.

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

14. Секретар Комісії протягом 5 робочих днів після дня проведення 
засідання Комісії на підставі рішення Комісії про визначення переможців 
формує Реєстр СОКів, які відібрані для надання фінансової підтримки (далі -
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Реєстр), який підписується головою та секретарем Комісії (додаток 4), та 
оприлюднює результати засідання Комісії на офіційних веб-сайтах Головного 
розпорядника та Донецької обласної державної адміністрації.

Секретар Комісії в п’ятиденний строк з дня проведення засідання надсилає 
витяг з протоколу усім СОКам, які подали документи для участі у відборі.

15. На підставі рішення Комісії між Головним розпорядником та СОКом, 
не пізніше ніж на 10 робочий день з дня оприлюднення остаточних результатів 
відбору на офіційному веб-сайті Головного розпорядника та Донецької 
обласної державної адміністрації, укладається угода про фінансову підтримку.

В угоді про фінансову підтримку зазначаються розмір фінансової 
підтримки, умови її надання та повернення отримувачем бюджетних коштів у 
разі невиконання умов, передбачених угодою.

IV. Порядок надання фінансової підтримки

1. Фінансова підтримка надається СОКу для формування матеріально- 
технічної бази шляхом одноразового перерахування бюджетних коштів на 
розрахунковий рахунок СОКу, відкритий у банківській установі, на придбання 
обладнання для прийому та охолодження молока на безоплатній та 
безповоротній основі.

2. Бюджетні кошти перераховуються Департаментом фінансів Донецької 
обласної державної адміністрації Головному розпоряднику на підставі його 
заявок, підготовлених згідно з рішеннями Комісії, в межах затверджених 
асигнувань обласного бюджету на відповідний бюджетний рік.

3. Кошти відповідно до Реєстру перераховуються Головним 
розпорядником СОКу на його розрахунковий рахунок, відкритий у банківській 
установі.

4. СОК, не пізніше ніж у двомісячний строк з дня надходження коштів 
фінансової підтримки, подає Головному розпоряднику звіт про цільове 
використання бюджетних коштів з наданням завірених в установленому 
порядку копій підтверджуючих документів (технічний паспорт, товарний чек, 
виписка банківської установи про рух коштів відносно витрат).

V. Звітність та 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.
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2. Для проведення моніторингу СОКи, протягом наступних трьох 
років з дати одержання коштів фінансової підтримки, щокварталу, до 10 числа 
місяця, що настає за звітним періодом, надають Головному розпоряднику в 
письмовому вигляді інформацію про наявність та цільове використання 
обладнання, придбаного за рахунок коштів фінансової підтримки.

3. СОК повинен повернути кошти фінансової підтримки у разі:
ненадання Головному розпоряднику звіту та документів, передбачених

пунктом 4 розділу IV та інформації, зазначеної у пункті 2 розділу V Порядку;
прийняття рішення про ліквідацію СОКу протягом трьох наступних років з 

дня отримання фінансової підтримки;
передачі обладнання, придбаного за кошти фінансової підтримки у 

користування іншим особоам раніше, ніж через три роки з дня отримання 
фінансової підтримки;

виявлення недостовірності інформації, поданої СОКом для участі у 
відборі;

нецільового використання коштів фінансової підтримки.

4. Секретар Комісії письмово надає СОКу банківські реквізити, за якими 
СОК повертає кошти фінансової підтримки.

5. У разі невиконання пункту 3 розділу V цього Порядку, питання щодо 
повернення бюджетних коштів вноситься секретарем Комісії на розгляд 
Комісії.

Комісією приймається рішення щодо повернення СОКом одержаних 
коштів до обласного бюджету.

6. Секретар Комісії письмово повідомляє СОК про необхідність 
повернення бюджетних коштів шляхом відправлення копії відповідного 
рішення Комісії.

СОК повертає бюджетні кошти за реквізитами, зазначеними у рішенні про 
повернення коштів, в термін не більше тридцяти календарних днів з дня 
одержання відповідного рішення Комісії.

7. У разі невиконання пункту 3 та абзацу 2 пункту 6 розділу V цього 
Порядку, бюджетні кошти стягуються Головним розпорядником в порядку, 
передбаченому законодавством.

8. У разі виникнення спірних та інших питань щодо надання фінансової 
підтримки чи незгоди з рішенням Комісії, СОК має право:

1) протягом п’яти робочих днів з дня отримання рішення Комісії 
звернутись до голови Комісії з обґрунтованою пропозицією переглянути 
рішення, прийняте щодо нього;



2) оскаржити рішення Комісії у встановленому чинним законодавством 
порядку.

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

Порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених на 
формування матеріально-технічної бази новостворених сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів шляхом надання фінансової підтримки на 
придбання обладнання для прийому та охолодження молока розроблено 
департаментом агропромислового комплексу та розвитку сільських територій 
Донецької обласної державної адміністрації.

В.о. директора департаменту 
агропромилового комплексу 
та розвитку сільських територій
облдержадміністрації О.В. Дзигім



Додаток 1
до Порядку використання коштів 
обласного бюджету, передбачених на 
формування матеріально-технічної бази 
новостворених сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів шляхом 
надання фінансової підтримки на 
придбання обладнання для прийому та 
охолодження молока 
(підпункт 1 пункту 4 розділу III)

Голові комісії

ЗАЯВА
про участь у відборі для отримання коштів обласного бюджету, передбачених на 

формування матеріально-технічної бази СОКу шляхом надання фінансової підтримки 
на придбання обладнання для прийому та охолодження молока

Прошу розглянути подані документи для отримання фінансової підтримки на 
придбання обладнання для прийому та охолодження молока.

Відомості про новостворений сільськогосподарський обслуговуючий кооператив:
1. Повне найменування сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу_________

2. Керівник (назва посади, ПІБ)__________________________________________________

3. Місцезнаходження__________________________________________________________

4. Вид діяльності______________________________________________________________

5. Тел.:_______________ факс:___________________ e-mail:_________________________

6. Ідентифікаційний код юридичної особи________________________________________

7. Банківські реквізити_________________________________________________________
(ІПН, Р/р, МФО)

З вимогами Порядку використання коштів обласного бюджету передбачених на 
формування матеріально-технічної бази новостворених сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів шляхом надання фінансової підтримки на придбання 
обладнання для прийом у та охолодження молока ознайомлений(а).

«_____ »____________________ 20__________р.

Керівник
(п ідпис) (прізвищ е, ініціали)



до Порядку використання коштів 
обласного бюджету, передбачених на 
формування матеріально-технічної бази 
новостворених сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів шляхом 
надання фінансової підтримки на 
придбання обладнання для прийому та 
охолодження молока (підпункт 6 пункту
4 розділу III)

Додаток 2

Письмове зобов’язання 
СОКу щодо повернення коштів обласного бюджету, передбачених на 

формування матеріально-технічної бази новостворених СОКів 
шляхом надання фінансової підтримки на придбання обладнання для

прийому та охолодження молока 
Згідно із Порядком використання коштів обласного бюджету, 

передбачених на формування матеріально-технічної бази новостворених 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів шляхом надання 
фінансової підтримки на придбання обладнання для прийому та охолодження 
молока

(повна найменування, місцезнаходження сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу )

зобов’язується повернути у місячний термін до обласного бюджету одержані 
кошти фінансової підтримки у разі ненадання Головному розпоряднику звіту 
та документів, передбачених пунктом 4 розділу IV та інформації, зазначеної 
у пункті 2 розділу V Порядку; прийняття рішення про ліквідацію СОКу 
протягом трьох наступних років з дня отримання фінансової підтримки; 
передачі обладнання, придбаного за кошти фінансової підтримки у 
користування іншим особам раніше, ніж через три роки з дня отримання 
фінансової підтримки; виявлення недостовірної інформації, поданої СОКом 
для участі у відборі; нецільового використання коштів фінансової підтримки, 
передбачених на формування матеріально-технічної бази новостворених 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів шляхом надання 
фінансової підтримки на придбання обладнання для прийому та охолодження 
молока.
«_____ »____________________ 20__________р.

Керівник _____________
(п ідпис) (прізвищ е, ініціали)



до Порядку використання коштів 
обласного бюджету, передбачених на 
формування матеріально-технічної 
бази новостворених
сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів шляхом надання 
фінансової підтримки на придбання 
обладнання для прийому та 
охолодження молока (пункт 6 розділу 
III)

Додаток З

Журнал
обліку СОКів, які подали документи на отримання фінансової підтримки

№
п/п

Повне найменування сільськогосподарського 
обслуговуючого кооперативу, П.І.Б. керівника 
контактний номер телефону, місцезнаходження 

юридичної особи, ідентифікаційний код 
юридичної особи, Р/р, МФО

Дата
подання

документів,
вхідний
номер

Підпис 
відповідальної 

особи, яка 
прийняла 

документи

Примітки
(зазначити документи, які надані (завірені 

неналежним чином або відсутні)

1 2 3 4 5



до Порядку використання коштів 
обласного бюджету, передбачених на 
формування матеріально-технічної бази 
новостворених сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів шляхом 
надання фінансової підтримки на 
придбання обладнання для прийому та 
охолодження молока 
(пункт 14 розділу III)

Додаток 4

РЕЄСТР
СОКів, які відібрані для надання фінансової підтримки

________________________2 0 __ року

№
п/п

Повне найменування 
сільськогосподарського 

обслуговуючого кооперативу, 
П.І.Б. керівника контактний 

номер телефону, 
місцезнаходження юридичної 

особи

Р/р, 
найменування 

відділення 
банку МФО

Найменування
обладнання,

його
характеристики

Вартість
обладнання,

грн.

Нараховано
фінансової
підтримки,

грн.

Разом

Голова Комісії М.П______
(підпис) (П.І.Б.)

Секретар Комісії _______  __________
(підпис) (П.І.Б.)

«_______ » __________________20_____ р.


