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ПРОГРАМА 
передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській 

місцевості Чернігівської області на 2016-2020 роки.  
 

Програма передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають в 
сільській місцевості Чернігівської області на 2016 - 2020 роки (далі – 
Програма) спрямована на виконання Закону України “Про основні засади 
державної аграрної політики на період до 2015 року” від 18.10.2005 №2982-
IV, Державної цільової програми розвитку українського села на період до 
2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
19.09.2007 №1158 та необхідністю підтримки сільських багатодітних сімей, 
розширення сфери зайнятості сільського населення та підвищення його 
добробуту. 

 
1. Проблеми, на розв'язання яких спрямовується Програма 
 
Пріоритетність розвитку аграрного сектору економіки та сільських 

територій області 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.  

Актуальність розроблення цієї Програми зумовлена необхідністю 
реалізації сучасної політики держави у сфері створення сприятливих умов 
для покращення матеріального стану селянської багатодітної родини та 
кожного з її членів, найповнішого виконання сім'єю своїх функцій, 
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). 
 

2. Мета та завдання Програми 

Мета Програми полягає у створенні соціальних і економічних умов для 
належного функціонування та розвитку сільської багатодітної сім’ї, 
утвердження духовно і фізично здорової, матеріально та соціально 
благополучної сім'ї, забезпечення виконання сім'єю основних її функцій та 
організація самозайнятості селян.  

 
 
 



  

Завдання: 
- підвищення рівня економічної активності та забезпечення екологічно 

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

 
3. Шляхи і засоби реалізації Програми 

 
Станом на 01.01.2015 року в області в сільській місцевості проживає 

близько 376,9 тис. чоловік, з них у 263 домогосподарствах 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 господарювання в молочному 
скотарстві Чернігівської області та передача їх сільським багатодітним сім’ям. 
 Для вирішення даної проблеми доцільним є надання фінансової 
підтримки з обласного 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 та їх дітей 
екологічно чистою молочною продукцією власного виробництва, сприятиме 
збільшенню вихідного поголів’я великої рогатої худоби, виробництва та 
реалізації молока. 

 
4. Фінансове забезпечення Програми та Порядок надання і використання 

коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 
фінансування заходів Програми передачі нетелей багатодітним сім’ям, 

які проживають у сільській місцевості Чернігівської області на 2011-2015 
роки  

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок виділення 
коштів з обласного бюджету для закупівлі нетелей у суб’єктів племінної 
справи в молочному скотарстві Чернігівської області та передачі їх на 
безповоротній основі сільським багатодітним сім’ям (крім міст). 

Таких багатодітних родин, де виховується 5 дітей і більше віком до  
18 років, в області нараховується – 263 сім’ї.  

Ціна на нетелей формується у відповідності до ринкової ситуації. У  
2015 році розрахункова ціна за 1 кг живої ваги нетелі складає 50 грн. 
Орієнтовно вага племінної нетелі становить - 450 кг.  

В 2016-2017 роках передбачається передати по 52 нетелі щороку 
багатодітним сім’ям, у 2018-2020 роках по 53 нетелі щороку. 

Потреба коштів на 2016-2017 роки складає – по 1170,0 тис. грн щороку, 
на 2018-2020 роки по 1192,5 тис. грн. щороку. (напрям діяльності та заходи 
Програми, ресурсне забезпечення Програми – додатки 1,2). 

Для виконання Програми у 2016-2020 роках з обласного бюджету 
необхідно виділити кошти в сумі 5917,5 тис. грн.  

 
 



  

Схема здійснення фінансової підтримки з обласного бюджету 
 

Обласний бюджет 

 
 
 

Районні державні адміністрації 
(інша субвенція районному бюджету) 

 
 
 

Закупка нетелей 
У суб’єкта племінної справи в молочному 

скотарстві 
 
 
 

Одержувач  
Сільська багатодітна сім’я   

 
Порядок надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету 
місцевим бюджетам на фінансування заходів Програми передачі нетелей 

багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості 
Чернігівської області на 2016-2020 роки 

 
Загальні положення 

 
Порядок надання і використання коштів субвенції з обласного бюджету 

місцевим бюджетам на фінансування заходів Програми передачі нетелей 
багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості Чернігівської 
області на 2016-2020 роки (далі – Порядок), розроблений відповідно до статті 
101 Бюджетного кодексу України. 

Порядок визначає і регулює механізм надання і використання коштів 
іншої субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на фінансування 
заходів Програми передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у 
сільській місцевості Чернігівської області на 2016-2020 роки. 

Пропозиції щодо розподілу коштів субвенції між районними 
бюджетами формуються Департаментом агропромислового розвитку 
Чернігівської облдержадміністрації. 
 

Надання і використання коштів субвенції 
 

Субвенція надається районним бюджетам для подальшого її 
спрямування на закупку нетелей у суб’єктів племінної справи у молочному 
скотарстві області. 



  

Учасниками цієї Програми можуть бути сім’ї, де виховується 5 і більше 
дітей віком до 18 років, які проживають у сільській місцевості (крім міст) 
(далі – сільські багатодітні сім’ї) і мають бажання утримувати корову. 

Сільська багатодітна сім’я має право на одержання однієї нетелі 
протягом строку дії цієї Програми. 

     Нетелі виділяються на безповоротній основі як благодійна допомога з 
обласного бюджету, яка згідно з підпунктом 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 
Податкового кодексу України не включається до розрахунку 
оподатковуваного доходу. 

Для прийняття рішення щодо визначення сільських багатодітних сімей, які 
мають право на отримання нетелей, закуплених за кошти обласного бюджету, 
у районах розпорядженням голови райдержадміністрації створюється комісія, 
до складу якої включаються представники управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації, районних органів державної статистики, 
управління у справах сім’ї та молоді, фінансової та податкової служби, 
фінансової інспекції. 

Комісії очолюють начальники управлінь агропромислового розвитку 
райдержадміністрацій. 

Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не 
менше двох третин її складу. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього 
проголосувало більше половини членів комісії, присутніх на засіданні. У разі 
рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 

Повідомлення про порядок проведення конкурсу та дату засідання комісії з 
визначення сільських багатодітних сімей, які мають право на отримання 
нетелей оприлюднюється комісією в місцевих засобах масової інформації на 
протязі місяця з дати затвердження даного порядку. 

Для отримання нетелі сільські багатодітні сім’ї до 5 серпня поточного року 
подають до комісії такі документи: 

- заяву сільської багатодітної сім’ї на отримання нетелі (додаток 3); 

- клопотання голови сільської (селищної) ради та акт обстеження сім’ї на 
предмет можливості утримувати тварину; 

- письмове зобов’язання щодо утримання в господарстві, одержаної 
нетелі (корови) протягом двох наступних років (додаток 4). 

У разі недотримання даної вимоги і відсутності умотивованих висновків 
державного лікаря ветеринарної медицини та акта управління 
агропромислового розвитку райдержадміністрації, вартість нетелі, згідно з 
договором, сільська багатодітна сім’я повертає до районного бюджету. За 
наявності умотивованого висновку державного лікаря ветеринарної медицини 
та акта управління агропромислового розвитку райдержадміністрації сільська 
багатодітна сім’я повинна здати тварину на переробне підприємство та 
повернути до районного бюджету суму отриману від реалізації нетелі/корови 
на забій;   

-  довідку з сільської (селищної) ради про склад сім’ї; 



  

-  довідку сільської (селищної) ради про наявність земельної ділянки у 

домогосподарстві; 

- копії паспортів батьків; 

- копії документів, що засвідчують реєстрацію у Державному реєстрі 
фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через свої 
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) батьків; 

- копії свідоцтв про народження дітей. 
Відповідальність за достовірність поданих документів та за збереження 

отриманої тварини несе сільська багатодітна сім’я, з моменту отримання 
тварини. 

Комісія розглядає подані документи та приймає рішення про включення 
до переліку сільських багатодітних сімей, які мають право на отримання 
нетелей (додаток 5). Кількість сімей включених до реєстру залежить від 
розміру виділених асигнувань, які повинні забезпечити 100% оплату вартості 
нетелі. 

Під час визначення переможців конкурсу перевага надається 
багатодітним сім’ям, які: 

виховують найбільшу кількість дітей до 18 років; 
не перебувають у процесі позбавлення батьківських прав; 
мають необхідні умови для утримання нетелі (корови) (наявність 

приміщення для утримання тварини відповідно до ветеринарно-санітарних 
норм тощо). 

У разі прийняття рішення про відмову в наданні нетелі комісія у 
триденний строк надсилає претенденту письмову відповідь з обґрунтуванням 
причин відмови. 

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації: 
 після завершення роботи комісії до 8 серпня поточного року подає 

Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації 
перелік сільських багатодітних сімей, які мають право на отримання нетелі із 
зазначенням вартості нетелі; 

приймає рішення про закупівлю нетелей у суб’єктів господарювання у 
молочному скотарстві області на підставі переліку сільських багатодітних 
сімей, які мають право на отримання нетелей; 

 укладає договір з господарством, яке утримує худобу молочного 
напрямку продуктивності про закупівлю нетелей з урахуванням 100 відсотків 
її вартості; 

визначає представника, який супроводжує нетель та передає її на 
підставі акта приймання-передачі, складеного у трьох примірниках, сільській 
багатодітній сім’ї;  



  

          подає до 10 серпня, 10 жовтня та 31 грудня поточного року до 
Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації 
відомість згідно з додатком 6. 

Фінансування субвенції здійснюється відповідно до помісячного 
розпису асигнувань іншої субвенції з обласного бюджету та заявок наданих 
управліннями агропромислового розвитку райдержадміністрацій за 
погодженням з районними державними адміністраціями. 

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. 
 

Відповідальність, звітність і контроль 
 

Фінансова звітність про використання субвенції здійснюється в 
установленому порядку. 

Відповідальність за цільове та ефективне використання субвенції несуть 
виконавці Програми. 

З метою ефективного та цільового використання коштів обласного 
бюджету сільська багатодітна сім’я, яка отримала нетель протягом трьох 
наступних років подає до 1 лютого (станом на 1 січня) в управління 
агропромислового розвитку райдержадміністрації довідку про збереження 
тварини, отриманої згідно з Програмою, видану сільською (селищною) радою, 
в якій зазначається ідентифікаційний номер, серія і номер паспорта 
нетелі/корови та ветеринарної картки до нього. 

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації до 20 
лютого подає інформацію про наявне поголів’я нетелей/корів у одержувачів 
нетелей Департаменту агропромислового розвитку обласної державної 
адміністрації (додаток 7). 

Фінансові управління райдержадміністрацій подають головному 
фінансовому управлінню облдержадміністрації інформацію про використання 
коштів субвенції у терміни та за формою, установленою головним 
фінансовим управлінням облдержадміністрації. 

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

 

5. Очікувані результати реалізації Програми 

Реалізація Програми сприятиме удосконаленню допомоги сільським 
багатодітним сім'ям, повноцінному і самодостатньому функціонуванні сім’ї, 
зміцненню їх економічного стану та подоланню рівня бідності.  

 
 
 



  

6. Контроль за ходом виконання Програми 
 

Координація та контроль виконання Програми здійснюватиметься 
головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрації та 
постійною комісією обласної ради з питань агропромислового комплексу, 
земельних відносин, екології та природних ресурсів. 

 
 

Директор Департаменту 
агропромислового розвитку 
облдержадміністрації        О.П. Савченко 



 
 
 
Додаток 1 
до Програми 

 

Напрям діяльності та заходи Програми передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській 
місцевості Чернігівської області на 2016-2020 роки  

 
№ 
з/п 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів 
програми 

Строк 
виконан

ня 
заходу 

Виконавці Джерела 
фінансуван

ня 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансуван
ня, тис.грн. 

Очікуваний результат 

1. Підтримка сільських 
багатодітних сімей в 
яких виховується 5 і 

більше дітей 
 

Закупівля нетелей у 
суб’єктів племінної 
справи в молочному 

скотарстві 
Чернігівської 

області та передача 
їх сільським 

багатодітним сім’ям 
 

2016 Департамент 
агропромислово

го розвитку 
облдержадмініст

рації 
  

Обласний 
бюджет 

 

1170,0 Підвищення рівня 
економічної активності та 
забезпечення екологічно 

чистими продуктами 
тваринного походження 
сільських багатодітних 

сімей шляхом передачі їм: 
52 нетелей 

2017 1170,0 52 нетелей 
2018 1192,5 53 нетелей 
2019 1192,5 53 нетелей 
2020 1192,5 53 нетелей 

 
 

Директор Департаменту агропромислового 
розвитку облдержадміністрації         О.П. Савченко 
 
 
 



 
Додаток 2 
до Програми 
 

Ресурсне забезпечення Програми передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській 
місцевості Чернігівської області на 2016-2020 роки 

 
 Етапи виконання Програми Всього тис.грн. 

І етап ІІ етап 
2016 рік 
тис.грн. 

2017 рік 
тис.грн. 

2018 рік 
тис.грн. 

2019 рік 
тис.грн. 

2020 рік 
тис.грн. 

обласний 
бюджет 

обласний 
бюджет 

обласний 
бюджет 

обласний 
бюджет 

обласний 
бюджет 

обласний 
бюджет 

Закупівля нетелей у суб’єктів племінної 
справи в молочному скотарстві Чернігівської 
області та передача їх сільським багатодітним 
сім’ям 

1170,0 1170,0 1192,5 1192,5 1192,5 5917,5 

 
 

Директор Департаменту агропромислового 
розвитку облдержадміністрації         О.П. Савченко 



Додаток 3 
до Програми 
 

Голові комісії 
_____________________ 
_____________________ 

Заява 
для участі у конкурсі на отримання нетелі 

 
 Прошу допустити до участі в конкурсі з визначення сільських 
багатодітних сімей, які претендують на право отримання нетелі, закупленої за 
кошти обласного бюджету.  
 
Відомості про претендента: 

1. Прізвище, ім’я, по батькові батьків 
____________________________________________________________ 
2. Місцезнаходження (повна адреса) та контактна інформація 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
телефон ______________ 
3. Кількість дітей, що виховуються у сім’ї  _____________________ 
Прізвище, ім’я, по батькові та дати народження дітей: 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
Дата           Підпис 

 
 

 



Додаток 4 
до Програми 

 
Письмове зобов’язання  

одержувача нетелі за програмою передачі нетелей багатодітним сім’ям, 
які проживають у сільській місцевості Чернігівської області на 2016-

2020 роки 
 

____________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові, адреса одержувача ) 

____________________________________________________________ 
  Згідно із Порядком надання і використання коштів субвенції з обласного 
бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів Програми передачі нетелей 
багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості Чернігівської області на 
2016-2020 роки 

 
 

ЗОБОВ’ЯЗУЮСЬ 
 Утримувати нетель (корову) протягом двох наступних років та повернути в місячний 
строк до районного бюджету вартість нетелі, отриманої за Програмою передачі нетелей 
багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості Чернігівської області на 2016-
2020 роки, у разі її реалізації на забій без умотивованого висновку державного 
ветеринарного лікаря та акту управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, 
продажі, даруванні і т.д. протягом двох наступних років. 
 У випадку виникнення необхідності забою тварини (при наявності умотивованого 
висновку державного ветеринарного лікаря та акту управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації) протягом двох наступних років, здати нетель/корову на переробне 
підприємство та повернути в місячний термін до районного бюджету суму отриману від її 
реалізації.  
 
 
________________     ________________________  ______________ 
 (дата)     (підпис)                       (ініціали та прізвище) 

 



                                                                                                         Додаток 5 
до Програми 

 
  Погоджено 

__________ районна 
державна адміністрація 
________ ___________ 
        підпис              ПІБ 

«___»______ 20__ р. 
   

 
Перелік 

сільських багатодітних сімей, які мають право на отримання нетелей 
Місцезнаходження сім’ї Прізвище, ім’я, по батькові 

батьків, коди фізичних осіб – 
платників податків (крім 

фізичних осіб, які через свої 
релігійні переконання 

відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та 
повідомили про це відповідний 

орган державної податкової 
служби і мають відмітку в 

паспорті) 

Кількість 
дітей до 
18 років 

Вартість 
нетелі 

Примітка 

     
 
 

Голова комісії    ___________     _______________ 
  (підпис)    (ініціали та прізвище) 

 
 



 
                                                                                                       Додаток 6 

до Програми 
Відомість 

 сільських багатодітних сімей, які отримали нетелей за Програмою передачі 
нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості 

Чернігівської області на 2016-2020 роки 
Прізвище, ім’я, по 
батькові батьків, 

коди фізичних осіб 
– платників 

податків (крім 
фізичних осіб, які через 

свої релігійні 
переконання 

відмовляються від 
прийняття реєстраційного 
номера облікової картки 

платника податків та 
повідомили про це 
відповідний орган 

державної податкової 
служби і мають відмітку в 

паспорті)   

Місце 
проживан
ня сім’ї 

Кіль-
кість 
дітей 
віком 
до 18 
років 

Дата 
отриман-
ня нетелі 

Вартість 
отриманої 

нетелі, 
грн 

Ідентифі
каційний 

номер 
тварини 

Господарст
во, у якому 
закуплена 

нетель, 
порода 
тварини 

 
Начальник управління 
агропромислового розвитку 
____________ райдержадміністрації     ______________  ______________ 
  (підпис)   (ініціали та прізвище) 



 
                                                                                                                     Додаток 7 

           до Програми 

Інформація  
про наявне поголів'я нетелей (корів), одержаних за Програмою передачі 

нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості 
Чернігівської області на 2016-2020 роки 

станом на _____________20___ року 
 

Прізвище, ім’я, по батькові 
батьків, фізичних осіб – 
платників податків (крім 
фізичних осіб, які через свої 

релігійні переконання 
відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та 

повідомили про це відповідний 
орган державної податкової служби 

і мають відмітку в паспорті)   

Місце 
проживання 

сім’ї 

Вартість 
отриманої 
нетелі, грн 

Ідентифікацій
ний номер 

тварини 

Дата 
отримання 

нетелі  

     
 

Начальник управління 
агропромислового розвитку 
____________ райдержадміністрації     ______________  ______________ 
  (підпис)   (ініціали та прізвище) 
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