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ЛЮБЛИНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

                                                          Р І Ш Е Н Н Я 

                                                                                                                     

18.02.2022 року №14/ 4                                                                         

смт Люблинець                                                                             

 

 Про затвердження Програми підтримки особистих 

 селянських господарств  Люблинецької ТГ  

 на 2022- 2026роки 

  

 

            Керуючись  статтею  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи завдання та заходи Комплексної програми розвитку 

агропромислового комплексу Волинської області на 2022-2026 роки, селищна рада 

вирішила: 

 

1. Затвердити Програму підтримки особистих селянських господарств 

Люблинецької ТГ на 2022-2026 роки (додається).  

         2. Начальнику фінансового відділу виконавчого комітету селищної ради при 

формуванні бюджету та бюджетних показників на відповідні наступні роки 

враховувати потребу в асигнуваннях на реалізацію заходів Програми, виходячи з 

реальних можливостей бюджету та його пріоритетів. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань бюджету, фінансів, планування, управління комунальною 

власністю, соціально – економічного розвитку та інвестиційної діяльності, 

депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, законності та 

правопорядку. 

 
 

Селищний голова                                                                      Наталія СІХОВСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Жанна Кулик 56562 
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                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                          рішення сесії селищної ради 

                                                                     від 18.2022 року №14/4 

 

 

 

 

                                                                          

ПРОГРАМА 
підтримки особистих  селянських господарств 

Люблинецької  ТГ 

на 2022-2026 роки 
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Зміст 

 

І. Паспорт (характеристика) Програми 

ІІ. Загальна частина 

IІІ. Аналіз стану розвитку  особистих селянських господарств в громаді та проблемні 

питання, які потребують вирішення 

ІV. Мета  Програми 

V. Аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації (SWOT - аналіз)  

VI. Шляхи розв’язання проблем, обсяги фінансування 

VII. Завдання і заходи  Програми 

VIII. Очікувальні результати виконання комплексної Програми 

 

 

 

 

 

 

I. ПАСПОРТ 

Програма підтримки особистих  селянських господарств Люблинецької ТГ   

 на 2022-2026 роки 

 

1. Ініціатор розроблення програми Виконавчий комітет селищної 

ради 

2. Розробник програми Виконавчий апарат ради 

3. Відповідальний виконавець 

програми 

Секретар селищної ради 

4. Учасники програми Виконавчий комітет селищної 

ради та власники особистих 

селянських господарств 

5. Термін реалізації програми 2022-2026 роки 

6. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми  

Селищний  бюджет    

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми 

 

В межах виділених коштів 
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        Програма підтримки особистих селянських господарств  Люблинецької ТГ  на 

2022-2026  роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про 

особисте селянське господарство», Плану соціально - економічного   розвитку 

Люблинецької ТГ на 2021-2025 роки і визначає комплекс заходів, розробка і 

реалізація яких здійснюється на місцевому та регіональному рівні з метою часткового 

здешевлення вартості штучного осіменіння та підтримки селянських господарств в 

яких утримують три і більше корів , займаються бджільництвом.  

     В перехідний період до ринкової економіки, коли сільськогосподарські 

підприємства зменшили обсяги виробництва сільськогосподарської продукції, 

особливо тваринницької, особисті селянські господарства стали основними 

виробниками більшості видів продукції без додаткових затрат з боку держави і у 

великій мірі забезпечили та продовжують забезпечувати населення країни 

продовольством. 

    На сучасному етапі більшість селян, завдяки веденню особистих селянських 

господарствах, одержують основну частину сукупних доходів. 

   Чіткі тенденції до скорочення зайнятості населення у сільському господарстві 

визначають альтернативні шляхи отримання доходів в сільській місцевості, які 

пов’язані насамперед із збільшенням обсягів виробництва трудомісткої 

сільськогосподарської продукції, розвитком   сільськогосподарського виробництва та 

сфери послуг на селі.   

 

 

ІІ.  ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 Програма підтримки особистих  селянських господарств  Люблинецької ТГ   на 

2022-2026 роки спрямована на реалізацію  Плану соціально – економічного розвитку 

Люблинецької ТГ на 2021-2025 роки затвердженої рішенням сесії селищної ради від 

19.02.2021 року № 4/7. 

У Люблинецькій об’єднаній територіальній громаді –  переважають особисті 

селянські господарства.   

 Сільськогосподарську діяльність провадять  понад 500 одноосібних селянських 

господарств, у користуванні яких знаходиться     5509.1645  га землі. 

   Впродовж останніх   років  утримується тенденція поступового скорочення 

поголів’я ВРХ в особистих селянських господарствах.  

  Згідно ст.10 Закону України «Про особисте селянське господарство» органи 

місцевої влади повинні сприяти  розвитку   одноосібних    селянських      господарств, 

передбачати кошти   на місцеві  та регіональні   програми    підтримки  

сільгоспвиробників. 

 

ІІІ. АНАЛІЗ СТАНУ РОЗВИТКУ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ 

ГОСПОДАРСТВ  В  ГРОМАДІ ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ,                       

ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ВИРІШЕННЯ 

 Стан розвитку особистих селянських господарств 

Особисті селянські господарства (далі - ОСГ) займають провідні позиції, 

залишається одним з основних виробників сільськогосподарської продукції й 

основним джерелом виживання сільського населення. Їх особливість полягає в тому, 
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що в основному це господарства сімейного типу, що виробляють, споживають та 

реалізують сільськогосподарську продукцію.  

Особисті селянські господарства залишаються переважаючою формою 

господарювання в аграрному секторі громади.  

Зменшення питомої ваги виробництва продукції особистими селянськими 

господарствами зумовлено: 

  - збільшенням ефективності обсягів виробництва у великотоварних   

сільськогосподарських підприємствах; 

  - низькими цінами на сільськогосподарську продукцію, особливо 

тваринницького походження;  

  -   відсутністю оптових сільськогосподарських ринків для реалізації продукції; 

  - привабливі пропозиції міського ринку праці для сільського населення 

молодого та середнього віку;  

 Поголів’я ВРХ та корів щорічно зменшується . Саме завдяки фінансовій 

підтримці особистих селянських господарств можна зупинити скорочення в 

господарствах населення поголів’я ВРХ та корів. Однією з причин зменшення ВРХ є 

вкрай незадовільний стан громадських пасовищ, тому створення громадських 

пасовищ з покращеним травостоєм, сприятиме збільшенню продуктивності с/г 

тварин. 

 

     Молочне скотарство   

     Станом на 1 січня  2022 року у громаді налічується 1016 двори, з них  особистих 

селянських  господарств  - 520,  господарств в яких   утримується ВРХ – 170, це -184  

голів великої рогатої худоби  . 

     На кожні 100    особистих селянських господарств  в середньому припадає по 

35голів  великої рогатої худоби. На території нашої ОТГ нараховується   13 родин, які 

утримують три і більше корів. Водночас, значна частина господарств у сільській 

місцевості взагалі не утримує худобу. 

     Пріоритетними напрямками  в галузі молочного скотарства буде часткове 

здешевлення вартості штучного осіменіння та підтримка селянських господарств в 

яких утримують три і більше корів .  

Бджільництво 

Бджільництво  має запилювально - медовий напрям, в господарствах громади 

усіх форм власності  зареєстровано12 бджолярів, які  мають 240 бджолиних сімей.  

Важливим економічним показником галузі є виробництво додаткових продуктів 

бджільництва – прополісу, квіткового пилку, маточного молочка, трутневого 

гомогенату, бджолиної отрути, які є основою виготовлення низки цінних лікувальних 

препаратів та продуктів харчування.  

Пасіки медово-товарного напрямку створюються в регіонах   з достатньо 

багатою медоносною рослинністю. Бджолозапилення сприяє підвищенню 

врожайності сільськогосподарських культур на 30-60 відсотків і навіть більше, 

залежно від виду рослин та умов запилення. Крім того, підвищується якість плодів та 

насіння, збільшується їхня натуральна вага. 

         Пріоритетним напрямком розвитком галузі бджільництва у 2022 – 2026 роках 

буде збільшення виробництва меду та кількості бджолиних сімей.  
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ІV. МЕТА   ПРОГРАМИ  

       Мета Програми полягає в забезпеченні відповідно до законодавства  підтримки 

особистих селянських господарств за кошти селищного  бюджету, стимулюванні 

виробництва і реалізації продукції, в першу чергу тваринницької, переробним 

підприємствам та на ринку, покращення умов для виробництва особистими 

селянськими господарствами трудомістких видів продукції,   підвищенні зайнятості 

та доходів сільського населення, вирішення соціальних питань на селі. 
 

V. АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ  НА ПРОБЛЕМУ ТА РЕСУРСІВ  ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Вигідне географічне положення  та зручне 

транспортне сполучення. 

 

Сприятливі умови для залучення інвестицій у 

агропромисловий сектор  . 

 

Забезпечення фінансової підтримки 

власників особистих селянських господарств 

та сільськогосподарських підприємств,   

стимулювання їх для збільшення 

виробництва сільськогосподарської 

продукції. 

 

  

Значні площі природних кормових угідь для 

розвитку тваринництва. 

Низькі ціни на сільськогосподарську 

продукцію 

 

Недостатня ефективність виробництва  , 

невисока конкурентоспроможність її 

продукції, зокрема, внаслідок  низького рівня 

цін 

 

    

 

Виробництво продукції рослинництва на 

низькопродуктивних ґрунтах Поліської зони. 

 

  

Вузький асортимент сільськогосподарської 

продукції яка виробляється . 

Загрози Можливості 

Недостатнє фінансування виконання заходів 

Програми. 

 

Фінансова, податкова  та цінова 

нестабільність. 

 

Недостатня кількість обігових коштів у  

виробників сільськогосподарської продукції. 

 

Зменшення чисельності економічно-

активного населення в сільській місцевості. 

 

Зниження родючості земель у наслідок 

недостатніх природоохоронних та 

агротехнічних заходів. 

 

Збільшення виробництва 

сільськогосподарської продукції   

рослинництва та тваринництва за рахунок 

покращення генетичного потенціалу.  

 

Збільшення чисельності поголів’я ВРХ  

Збільшення кількості бджолосімей 

Підвищення рівня доходів сільського 

населення. 

 

Впровадження нових енерго- та ресурсо- 

зберігаючих технологій. 

 

Створення нових робочих місць на селі. 
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VI. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ 

 

 З метою розв’язання існуючих проблем розвитку одноосібних 

сільськогосподарських  виробників, передбачається здійснювати фінансування 

заходів даної Програми.  

Вирішення  проблем    передбачається шляхом:  

- підтримки розвитку галузі тваринництва, нарощування поголів’я ВРХ;  

- розвитку інфраструктури аграрного ринку, обслуговуючої кооперації;  

- підтримки та розвитку особистих селянських господарств, які утримують три і 

більше корів - сімейних (родинних) ферм; 

- часткового здешевлення вартості штучного осіменіння корів та телиць; 

- створення належних умов з трансформації особистих селянських господарств в 

інші організаційно-правові форми господарювання; 

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, поширення серед суб'єктів 

господарювання всіх форм власності, широких верств населення інформації, 

відомостей з основних питань щодо  розвитку агропромислового комплексу; 
 

  
 

VІІI.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ    
  

Виконання  Програми забезпечить сталий розвиток одноосібних селянських 

господарств, підвищить ефективність виробництва сільгосппродукції, покращить 

забезпечення населення продуктами харчування за доступними цінами, сприятиме 

зростанню рівня життя та доходів жителів села. 

У результаті виконання Програми та реалізації запропонованих заходів 

очікується: 

- насичення товарних ринків конкурентоспроможною   продукцією; 

- збереження та підвищення родючості ґрунтів ; 

- збільшення кількості реалізації товарного молока та підвищення його якості; 

- покращення селекційно-племінної роботи, нарощування обсягів виробництва 

продукції тваринництва та чисельності поголів’я сільськогосподарських тварин;  

- збільшення кількості реалізації меду та додаткових продуктів бджільництва; 

- зростання доходів власників особистих селянських господарств; 

 
 

  

  

 


