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Рівненська обласна рада

Про стан виконання рішення обласної 
ради від 11.09.2015 року № 1545 
«Про Програму підтримки фермерських 
господарств Рівненської області 
на 2016-2020 роки»

На виконання рішення Рівненської обласної ради від 11.09.2015 року 
№ 1545 «Про Програму підтримки фермерських господарств Рівненської області 
на 2016-2020 роки» із змінами, інформуємо наступне.

Програмою підтримки фермерських господарств Рівненської області на 
2016-2020 роки, затвердженої рішенням Рівненської обласної ради від 
11.09.2015 року № 1545, із змінами, передбачено надання фермерам через 
Рівненський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва 
на селі кредитів в обсязі до 100 тисяч гривень для придбання причіпного 
інвентарю, обладнання, пально-мастильних матеріалів, насіння, мінеральних 
добрив, засобів захисту рослин та 200 тисяч гривень для придбання 
сільськогосподарської техніки, підтримки розвитку тваринницької галузі -  
витрати, пов’язані з будівництвом та реконструкцією тваринницьких 
приміщень, закупівлею поголів’я сільськогосподарських тварин та обладнання 
для тваринницьких приміщень, терміном погашення 5 років. Плата за 
користування кредитом становить 2 відсотки річних.

На реалізацію Програми з обласного бюджету на 2020 рік по загальному 
фонді було передбачено кошти в сумі 700 тисяч гривень.

Рівненським обласним фондом підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі у 2020 році спрямовано кошти 4 фермерським 
господарствам у сумі 700 тисяч гривень.

За рахунок наданої поворотної фінансової допомоги фермерські 
господарства придбали сільськогосподарських тварин, мінеральні добрива, 
паливно-мастильні матеріали, насіння, засоби захисту рослин, причіпний 
інвентар та сільськогосподарську техніку.
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Реалізація Програми надала можливість господарствам покращити 
матеріально-технічну та ресурсну базу, підвищити врожайність 
сільськогосподарських культур, наростити обсяги виробництва 
сільськогосподарської продукції та збільшити поголів’я сільськогосподарських 
тварин.

Всього за час дії Програми за 2016-2020 роки із обласного бюджету 
виділено 5,1 мільйона гривень. Кредит отримали 37 фермерських господарств.

У зв’язку із закінченням терміну дії Програми, рішення обласної ради від 
11.09.2015 року № 1545 «Про Програму підтримки фермерських господарств 
Рівненської області на 2016-2020 роки» пропонуємо зняти з контролю.


