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Керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та відповідно до Закону України «Про 
особисте селянське господарство» та рішення 2 (позачергової) сесії 
Чернігівської обласної ради 8 скликання від 26 січня 2021 року №4-2/VII «Про 
Комплексну програму підтримки розвитку агропромислового комплексу 
Чернігівської області на 2021-2027 роки», районна рада в и р і ш и л а :

1. Затвердити районну Програму передачі нетелей багатодітним сім’ям, 
які проживають у сільській місцевості Чернігівського району, на 2021-2027 
роки (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань земельних відносин, екології та агропромислового 
розвитку та з питань розвитку місцевого самоврядування та здійснення 
децентралізації.

Голова районної ради М.Ф.Силенко
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1. Назва Програми

І. Паспорт Програми

Програма передачі нетелей багатодітним сім’ям, які 
проживають у сільській місцевості Чернігівського 
району, на 2021-2027 роки

2. Ініціатор розроблення 
Програми

Чернігівська районна державна адміністрація

3. Підстава для
розроблення Програми

Закон України «Про особисте селянське 
господарство», рішення 2 (позачергової) сесії 
Чернігівської обласної ради 8 скликання від 26 січня 
2021 року №4-2/VIII «Про Комплексну Програму

4. Розробник Програми

підтримки розвитку агропромислового комплексу 
Чернігівської області на 2021-2027 роки»
Чернігівська районна державна адміністрація

5. Відповідальні
виконавці Програми

Чернігівська районна державна адміністрація, сільські 
та селищні ради

6. Учасники Програми Чернігівська районна державна адміністрація, сільські 
та селищні ради, сільські багатодітні сім’ї, в яких 
виховується 5 і більше дітей віком до 18 років

7. Головний розпорядник 
коштів

8. Термін реалізації 
Програми

Чернігівська районна державна адміністрація

Протягом 7 років за умови виділення вказаних у 
Програмі коштів з обласного бюджету

9. Загальний обсяг
фінансових ресурсів з 
обласного бюджету 
необхідних для 
реалізації Програми

1274,0 тис. грн

10. Мета Підвищення рівня економічної активності та 
забезпечення екологічно чистими продуктами 
тваринного походження сільських багатодітних сімей,

11. Очікувані результати 
виконання

оптимізація їх соціального захисту 
Підвищення рівня доходів багатодітних сімей як 
особливо вразливої категорії населення, забезпечення 
дітей якісними і корисними продуктами харчування

12. Контроль за 
виконанням

Чернігівська районна державна адміністрація, постійна 
комісія районної ради з питань земельних відносин, 
екології та агропромислового розвитку та з питань 
розвитку місцевого самоврядування та здійснення 
децентралізації
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ПРОГРАМА
передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській 

місцевості Чернігівського району, на 2021-2027 роки

Програма передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають в 
сільській місцевості Чернігівського району, на 2021-2027 роки (далі -  
Програма), розроблена відповідно до «Комплексної Програми підтримки 
розвитку агропромислового комплексу Чернігівської області на 2021-2027 
роки», затвердженої рішенням другої (позачергової) сесії восьмого скликання 
обласної ради від 26 січня 2021 року. Програма визначає комплекс заходів з 
підтримки сільських багатодітних сімей та підвищення їх добробуту.

II. Проблеми, на розв’язання яких спрямовується Програма

Пріоритетність розвитку аграрного сектору економіки та сільських 
територій району зумовлюється винятковою значимістю виробництва продукції 
сільського господарства та продовольства в життєдіяльності людини, потребою 
відродження селянства, як господаря землі, носія моралі та національної 
культури.

У ході економічного і соціального реформування з’явився ряд 
несприятливих факторів, які негативно впливають на становище сільських 
багатодітних сімей. Потребують розв’язання проблеми подолання бідності на 
селі, продуктивної зайнятості, охорони здоров’я, соціального забезпечення.

Протягом останніх років найбільш гострими проблемами села є 
поглиблення демографічної кризи, бідність, безробіття, трудова міграція, 
зниження демографічно-відтворювального потенціалу. Програма дає 
можливість сільським багатодітним сім’ям, які братимуть у ній участь, 
підвищити свій рівень доходів, забезпечити дітей якісними і корисними 
продуктами харчування. Для певної частини таких сімей отримання допомоги у 
вигляді нетелей стане мотивуючим фактором до створення сімейних ферм.

Актуальність розроблення цієї Програми зумовлена необхідністю 
реалізації сучасної політики держави у сфері створення сприятливих умов для 
покращення матеріального стану сільської багатодітної родини та кожного з її 
членів, підвищення її життєвого рівня, посилення ролі сім’ї, як первинного 
осередку суспільства.

В таких умовах необхідна фінансова підтримка сільських багатодітних 
сімей в яких виховується 5 і більше дітей віком до 18 років (далі -  сільські 
багатодітні сім’ї).

III. Мета та завдання Програми

Мета Програми полягає у створенні соціальних і економічних умов для 
належного функціонування та розвитку сільської багатодітної сім’ї, 
утвердження духовної і фізично здорової, матеріально та соціально 
благополучної сім’ї, забезпечення виконання сім’єю основних її функцій та 
організація самозайнятості селян.
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Завдання:
-підвищення рівня економічної активності та забезпечення екологічно 

чистими продуктами тваринного походження сільських багатодітних сімей, 
оптимізація їх соціального захисту;

- підвищення добробуту сільських багатодітних сімей.

IV. Шляхи І засоби реалізації Програми

Станом на 01.01.2021 у районі в сільській місцевості проживало близько 
148,0 тис. чоловік, з них у 86 домошсподарствах проживають багатодітні сім’ї, 
де виховується 5 і більше дітей віком до 18 років.

Стимулювання сільських багатодітних сімей здійснюватиметься шляхом 
закупівлі нетелей у суб’єктів племінної справи в молочному скотарстві або в 
суб’єктів господарювання, які не мають такого статусу, за умови середнього 
надою на 1 корову, що була на початок року, протягом двох попередніх років, 
від 7000 кг молока, які функціонують у Чернігівській області та передача їх 
сільським багатодітним сім’ям.

Для вирішення даної проблеми будуть залучені кошти з обласного 
бюджету у вигляді субвенції районному (місцевому) бюджету на закупівлю 
племінних нетелей та передача їх сільським багатодітним сім’ям.

Здійснення підтримки сільських багатодітних сімей шляхом передачі їм 
племінних нетелей, дасть змогу забезпечити багатодітні родини екологічно 
чистою молочною продукцією власного виробництва, сприятиме збільшенню 
вихідного поголів’я великої рогатої худоби, виробництва та реалізації молока.

V. Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми буде здійснюватись за рахунок 
виділення коштів субвенції з обласного бюджету для закупівлі нетелей у 
суб’єктів племінної справи в молочному скотарстві або в суб’єктів 
господарювання, які не мають такого статусу, за умови середнього надою на 1 
корову, що була на початок року, протягом двох попередніх років, від 7000 кг 
молока, які функціонують у Чернігівській області та передача їх на 
безповоротній основі сільським багатодітним сім’ям Чернігівського району 
(крім міст).

Родин, де виховується 5 і більше дітей віком до 18 років, в районі 
нараховується -  86 сімей.

Ціна на нетелей формується у відповідності до ринкової ситуації. У 2021 
році розрахункова ціна за 1 кг живої ваги нетелі складає 101 грн. Вага 
племінної нетелі в середньому становить - 450 кг.

В 2021-2027 роках передбачається передавати 4 нетелі багатодітним сім’ям 
щороку.

Потреба коштів на 2021 рік складає -  182,0тис.грн, на 2022 рік -182,0 
тис. грн, 2023 рік -  182,0 тис. грн, 2024 рік -  182,0 тис. грн, 2025 рік -  182,0 
тис. грн.2026 рік - 182,0 тис. грн, 2027 рік - 182,0 тис. грн (напрям діяльності та 
заходи Програми, ресурсне забезпечення Програми додаються).
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Для виконання Програми у 2021-2027 роках з обласного бюджету повинні 
надійти кошти в сумі 1274 тис. грн.

Схема здійснення фінансової підтримки з обласного бюджету

VI. Порядок надання і використання коштів субвенції з обласного 
бюджету районному бюджету на фінансування заходів Програми передачі 

нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості 
Чернігівського району, на 2021-2027 роки

бої. Загальні положення

Порядок надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету 
районному бюджету на фінансування заходів Програми передачі нетелей 
багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості району на 2021- 
2027 роки (далі -  Порядок), розроблений відповідно до статті 101 Бюджетного 
кодексу України.
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6.2. Надання і використання коштів субвенції

Субвенція надається районному бюджету для подальшого її спрямування 
на закупівлю нетелей у суб’єктів племінної справи у молочному скотарстві 
області або в суб’єктів господарювання, які не мають такого статусу, за умови 
середнього надою на 1 корову, що була на початок року, протягом двох 
попередніх років, від 7000 кг молока, які функціонують у Чернігівській області.

Фінансування субвенції буде здійснюватись відповідно до помісячного 
розпису асигнувань з обласного бюджету та заявки наданої районною 
державною адміністрацією.

Видатки за рахунок коштів субвенції здійснюються відповідно до Порядку 
казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

Невикористані відповідно до цього Порядку кошти субвенції підлягають 
поверненню на рахунок обласного бюджету не пізніше останнього робочого 
дня бюджетного періоду.

6.3. Відповідальність, звітність і контроль

Фінансова звітність про використання субвенції здійснюється в 
установленому чинним законодавством порядку.

Відповідальність за цільове та ефективне використання субвенції несуть 
виконавці Програми.

Контроль за цільовим використанням коштів субвенції здійснюється в 
установленому чинним законодавством порядку.

6.4. Документи, які потрібно надати сільській багатодітній сім’ї для
отримання нетелі:

- заяву для участі у конкурсі на отримання нетелі довільної форми;
- клопотання органу місцевого самоврядування та акт обстеження сім’ї 

щодо можливості утримувати тварину;
- письмове зобов’язання одержувача нетелі щодо її утримання в 

господарстві, протягом двох наступних років;
- довідку з органу місцевого самоврядування про склад сім’ї та про те, що 

не розпочався процес позбавлення батьківських прав;
- довідку з органу місцевого самоврядування про наявність земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства;
- копії паспортів батьків;
- копії документів, що засвідчують реєстрацію у Державному реєстрі 

фізичних осіб-платників податків батьків;
- копії свідоцтв про народження дітей.
Сільській багатодітній сім’ї протягом двох наступних років заборонено 

реалізовувати на забій нетелі, отриманої згідно Програми, без умотивованих 
висновків державного лікаря ветеринарної медицини, також продавати 
(дарувати, віддавати і т.п.) отриману нетель іншим господарствам.
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Виконавці Програми -  сільські багатодітні сім’ї, де виховується 5 і більше 
дітей віком до 18 років, визначаються згідно з порядком надання та 
використання коштів обласного бюджету на виконання Програми.

VII. Очікувані результати реалізації Програми
Реалізація Програми сприятиме удосконаленню допомоги сільським 

багатодітним сім'ям, повноцінному і самодостатньому функціонуванню сім’ї, 
зміцненню їх економічного стану та подоланню рівня бідності.

VIII. Контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль виконання Програми здійснюватиметься 
районною державною адміністрацією та постійною комісією районної ради з 
питань земельних відносин, екології та агропромислового розвитку та з питань 
розвитку місцевого самоврядування та здійснення децентралізації.

Керуючий справами виконавчого 
апарату районної ради С.М.Струк
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Додаток 1
до Програми передачі нетелей
багатодітним сім’ям, які
проживають у сільській
місцевості Чернігівського
району, на 2021-2027 роки

Напрям діяльності та заходи Програми передачі нетелей багатодітним сім’ям, 
які проживають у сільській місцевості Чернігівського району, на 2021-2027 роки

№
з/п

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів 
програми

Строк
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінансуван

ня

Орієнтовні
обсяги

фінансування, 
тис. гри

Очікуваний результат

1. П ідтрим ка 
сільських 
багатодітних сімей 
в яких виховується 
5 і б ільш е дітей 
віком до 18 років

Закупівля нетелей у 
суб’єктів плем інної 
справи в молочном у 
скотарстві або в 
суб’єктів
господарю вання, які не 
маю ть такого статусу, за 
умови середнього надою  
на 1 корову, що була на 
початок року, протягом  
двох попередніх років, 
від 7000 кг м олока, які 
функціоную ть у 
Чернігівській області та 
передача їх сільським 
багатодітним сім ’ям 
Чернігівського району

2021

Районна
держ авна

адміністрація

О бласний
бю дж ет

182,0 П ідвищ ення рівня 
економ ічної активності 

та  забезпечення 
екологічно чистими 

продуктами тваринного 
походж ення сільських 

багатодітних сімей 
ш ляхом передачі їм:

4 нетелі
2022 182,0 4 нетелі
2023 182,0 4 нетелі

2024 182,0 4 нетелі
2025 182,0 4 нетелі
2026 182,0 4 нетелі
2027 182,0 4 нетелі

Керуючий справами виконавчого 
апарату районної ради С.М.Струк
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Додаток 2
до Програми передачі нетелей
багатодітним сім’ям, які
проживають у сільській
місцевості Чернігівського
району, на 2021-2027 роки

Ресурсне забезпечення Програми передачі нетелей багатодітним сім’ям, 
які проживають у сільській місцевості Чернігівського району, на 2021-2027 роки

Етапи виконання Програми Всього 
тис. гриІ етап II етап

2021 рік 
тис. гри

2022 рік 
тис. гри

2023 рік 
тис. гри

2024 рік 
тис. гри

2025 рік 
тис. гри

2026 рік 
тис. гри

2027 рік 
тис. гри

обласний
бюджет

обласний
бюджет

обласний
бюджет

обласний
бюджет

обласний
бюджет

обласний
бюджет

Обласний
бюджет

обласний
бюджет

Закупівля нетелей у су б ’єктів 
плем інної справи в молочному 
скотарстві або в суб’єктів 
господарю вання, які не маю ть 
такого статусу, за умови 
середнього надою  на 1 корову, що 
була на початок року, протягом  
двох попередніх років, від 7000 кг 
м олока, які функціоную ть у 
Ч ернігівській  області та передача 
їх  сільським  багатодітним с ім ’ям 
Ч ернігівського району

182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 182,0 1274,0

Керуючий справами виконавчого 
апарату районної ради

ФШША
С.М.Струк

10


