
 
 

Р А Х У Н К О В А  П А Л А Т А 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 20 серпня 2019 року № 20-6 

м. Київ 

м. КиїПро розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання 
коштів державного бюджету, спрямованих на надання державної 

підтримки агропромисловому комплексу 
 

 Відповідно до статті 98 Конституції України, статей 7, 25, 26, 35 і 36 
Закону України «Про Рахункову палату» розглянуто Звіт про результати аудиту 
ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на 
надання державної підтримки агропромисловому комплексу. 

 
За результатами розгляду Рахункова палата  
 

В С Т А Н О В И Л А: 
 

1. Міністерством аграрної політики та продовольства України (далі – 
Мінагрополітики) як головним розпорядником коштів державного бюджету та 
відповідальним виконавцем бюджетних програм за КПКВК 2801540 
«Державна підтримка галузі тваринництва» та КПКВК 2801350 «Державна 
підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та 
ягідників і нагляд за ними» у 2018 році використано 2 389 844,2 тис. грн та 
394 334,5 тис. грн відповідно (касові видатки), що становить 66 відс. усієї 
державної та фінансової підтримки агропромислового комплексу 
(4 212 602,3 тис. гривень). 

Проведений аудит засвідчив недостатню чіткість законодавчо 
запроваджених механізмів надання державної підтримки суб’єктам її 
отримання, які не забезпечують повною мірою ефективного використання 
коштів за вищевказаними бюджетними програмами, а також не сприяють  
своєчасності та повноті прийняття управлінських рішень учасниками 
бюджетного процесу, що впливало на законність та ефективність управління 
бюджетними коштами. Так, проведеним аудитом встановлено факт нанесення 
збитків державному бюджету у сумі 3 298,1  тис. грн та неефективного 
управління коштами в сумі 16 821,3 тис. грн, які у зв’язку з їх невикористанням 
повернено до державного бюджету (КПКВК 2801350 – 5 665,5 тис. грн, 
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КПКВК 2801540 – 11 155,8 тис. гривень). Крім того, аудитом встановлено 
використання у 2018 році частини коштів державного бюджету за цими 
програмами з порушенням норм чинного законодавства (1 045 397,2 тис. грн) та 
не за цільовим призначенням (6 649,0 тис. грн), зокрема: 

1.1. Міністерством аграрної політики та продовольства України 
внаслідок спрямування: 
 дев’яти суб’єктам господарювання бюджетних коштів за бюджетною 

програмою за КПКВК 2801350 (напрям «Часткова компенсація витрат з 
будівництва холодильників з регульованим газовим середовищем») у сумі 
130 574,0 тис. грн, що на 6 649,0 тис. грн більше від затвердженого обсягу 
(123 925,0 тис. грн), допущено нецільове використання коштів державного 
бюджету (стаття 119 Бюджетного кодексу України), що є порушенням 
бюджетного законодавства (стаття 116 Бюджетного кодексу) та має ознаки 
кримінального правопорушення, передбаченого статтею 210 Кримінального 
кодексу України; 
 суб’єкту господарювання коштів державного бюджету 

(КПКВК 2801350) за напрямом «Часткова компенсація витрат з придбання 
садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю» у сумі 
27 852,3 тис. грн на компенсацію майнового внеску до його статутного 
капіталу, а не витрат на придбання садивного матеріалу плодово-ягідних 
культур, винограду та хмелю, допущено порушення Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, 
садівництва і хмелярства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 15.07.2005 № 587 (далі – Порядок № 587), наказу Мінагрополітики 
від 12.03.2018  № 131 «Про визначення напрямів державної підтримки розвитку 
виноградарства, садівництва і хмелярства на 2018 рік» (із змінами) і наказу 
Мінагрополітики від 20.03.2018  № 151 «Про затвердження нормативів, у 
межах яких проводиться компенсація у виноградарстві, садівництві і 
хмелярстві, форм звітності та переліку обладнання, механізмів і техніки» 
(далі – наказ № 151), зареєстрованого у Мін’юсті 28.03.2018 за № 73/31825. У 
цих діях посадових осіб комісії Мінагрополітики з питань державної підтримки 
розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства та Міністерства аграрної 
політики та продовольства України вбачаються ознаки кримінального 
правопорушення, передбаченого статтею 364 Кримінального кодексу України 
(зловживання владою або службовим становищем); 
 суб’єкту господарювання бюджетних коштів за бюджетною 

програмою за КПКВК 2801350 як компенсацію витрат з будівництва 
холодильників з регульованим газовим середовищем з перевищенням гранично 
допустимого обсягу допущено використання бюджетних коштів у сумі 278,7 
тис. грн з порушенням нормативів, визначених наказом № 151 (підпункт 3 
пункту 1); 
 суб’єктам господарювання згідно з Порядком використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва,  
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 107 (у 
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редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 635) (далі – 
Порядок № 107), в порядку реалізації норм статті 172 Закону України «Про 
державну підтримку сільського господарства України» (із змінами) (далі – 
Закон № 1877) бюджетних коштів за бюджетною програмою за 
КПКВК 2801540 (напрям «Часткове відшкодування вартості будівництва та 
реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з 
переробки сільськогосподарської продукції») без урахування у системному 
зв’язку з положеннями, встановленими нормами статей 15 та 161 
Закону № 1877, зокрема, щодо суми державної підтримки, що надається 
протягом одного бюджетного року на одного сільськогосподарського 
товаровиробника, частина коштів (817 997,8 тис. грн), передбачених на 
державну підтримку галузі тваринництва за цим напрямом, використана з 
недотриманням норм зазначеного Закону. При цьому варто зазначити, що 
таким суб’єктам господарювання  Мінагрополітики у 2018 році також надано 
державної підтримки за іншими напрямами цієї бюджетної програми в обсязі 
14 281 тис. грн, а отже, у значенні статті 161 Закону № 1877, загальна сума 
бюджетних коштів, яку використано з недотримання вимог цього закону, 
становить 832 278,8 тис. гривень; 
 бюджетних коштів за бюджетною програмою КПКВК 2801540 в сумі 

3 747,7 тис. грн (напрям «Часткова компенсація відсоткової ставки за 
банківськими кредитами, залученими для покриття витрат, пов’язаних із 
провадженням діяльності у галузях: вівчарство, козівництво, бджільництво, 
звірівництво, кролівництво, шовківництво та аквакультура») та 
62 835,0 тис. грн (напрям «Часткова компенсація вартості будівництва та 
реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з 
переробки сільськогосподарської продукції в частині витрат, профінансованих 
за рахунок банківських кредитів») через банківські установи, порушено 
статтю 43 Бюджетного кодексу України, відповідно до якої при виконанні 
державного бюджету застосовується казначейське обслуговування бюджетних 
коштів та яка не містить положень щодо розрахунково-касового 
обслуговування коштів державної підтримки в інший спосіб, ніж через 
Державну казначейську службу України та її територіальні органи, що 
відповідно до статті 116 Бюджетного кодексу України є порушенням 
бюджетного законодавства. Як наслідок, не забезпечено дотримання вимог 
статті 26 Бюджетного кодексу України в частині забезпечення здійснення 
внутрішнього контролю та аудиту. Заходи впливу, передбачені статтею 117 
Бюджетного кодексу України за вказане порушення, не застосовувались.  

1.2. Неналежний стан внутрішнього контролю як головним 
розпорядником, так і розпорядниками нижчого рівня і прийняття неефективних 
управлінських рішень районними, обласними комісіями та комісіями 
Мінагрополітики призвело до використання коштів державного бюджету, 
спрямованих на державну підтримку галузі тваринництва та закладення 
молодих садів, виноградників і ягідників, з порушенням норм чинного 
законодавства, зокрема: 
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1.2.1. З недотриманням пункту 11 Порядку № 107 комісією 
Мінагрополітики для надання підтримки у галузі тваринництва розглянуто та 
прийнято рішення про включення до реєстру суб’єктів господарювання, яким 
нараховано часткове відшкодування вартості об’єктів на підставі актів 
приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів                                    
(типова форма № ОЗ-1), не оформлених згідно з вимогами Закону України від 
16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» (стаття 9), наказу Мінфіну від 24.05.1995  № 88 «Про затвердження 
Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» 
(зареєстрованого в Мін’юсті 05.06.1995 за № 168/704) та наказу Міністерства 
статистики України від 29.12.1995 № 352 «Про затвердження типових форм 
первинного обліку». Як наслідок, кошти державного бюджету у сумі 
107 478,6 тис. грн використано з порушенням вимог зазначеного порядку; 

1.2.2. У порушення абзацу четвертого пункту 8 Порядку № 107 
Мінагрополітики надано спеціальну бюджетну дотацію за утримання 496 корів 
суб’єкту господарювання у сумі 372,0 тис. грн без отримання від нього 
оригіналу довідки про відкриття поточного рахунка, виданої банком (така 
довідка була надіслана до Мінагрополітики лише в електронному вигляді). 
Водночас у 2018 році комісією було прийнято рішення про відмову у наданні 
такої підтримки 28 суб’єктам господарювання у зв’язку з наданням документів 
лише в електронному вигляді, без підтвердження у паперовій формі; 

1.2.3. Недосконалий механізм оформлення та виплати фізичним особам 
дотацій за молодняк великої рогатої худоби, який народився в господарствах 
фізичних осіб, зокрема, в частині залучення лише департаментів і управлінь 
агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій (без залучення 
відповідних підрозділів районних адміністрацій) при значній чисельності фізичних 
осіб – отримувачів дотації за молодняк (у 2018 році понад 150 тис. осіб за утримання 
понад 270 тис. голів), призвів до  використання коштів державного бюджету у сумі 
354,5 тис. грн структурними підрозділами з питань агропромислового розвитку 
облдержадміністрацій з порушенням вимог пункту 9 Порядку № 107 
(департаментом агропромислового розвитку Київської  облдержадміністрації – 
30,6 тис. грн; управлінням аграрної політики Одеської облдержадміністрації – 6 тис. 
грн, департаментами агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів 
Вінницької і Харківської облдержадміністрацій – 215 тис. грн і 102,9 тис. грн 
відповідно); 

1.2.4. Недотримання вимог, передбачених пунктом 7, 8 Порядку № 587, 
призвело до використання коштів державного бюджету за бюджетною 
програмою за КПКВК 2801350 у загальній сумі 7 918,2 тис. грн з порушенням 
норм цього порядку (відділами агропромислового розвитку Вишгородської та 
Васильківської райдержадміністрацій Київської області – 5,2 тис. грн і 
348,8 тис. грн відповідно; департаментами агропромислового розвитку 
Київської та Харківської облдержадміністрацій – 78,1 тис. грн і 879,6 тис. грн 
відповідно; управлінням аграрної політики Одеської обласної державної 
адміністрації – 6 606,5 тис. гривень); 
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1.2.5. Мінагрополітики включено недостовірні дані до звіту про 
виконання паспорта бюджетної програми за КПКВК 2801350 станом на 
01.01.2019 в частині невірного відображення безспірного списання коштів у 
сумі 2 281,4 тис. грн за напрямом використання коштів «Часткова компенсація 
витрат з будівництва холодильників з регульованим газовим середовищем», а 
не за напрямом «Придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, 
винограду та хмелю», що відповідно до пункту 36 статті 116 Бюджетного 
кодексу України є порушенням бюджетного законодавства. 

1.3. Міністерством аграрної політики та продовольства України не 
забезпечено прийняття своєчасних та ефективних управлінських рішень, 
внаслідок чого у 2018 році Державною казначейською службою на підставі 
виконавчих документів здійснено безспірне списання бюджетних коштів за 
бюджетною програмою за КПКВК 2801350 на користь трьох суб’єктів 
господарювання на загальну суму 3 298,1 тис. грн, що відповідно до 
статті 6 Закону України від 05.06.2012 № 4901-VI «Про гарантії держави щодо 
виконання судових рішень» є збитками державного бюджету. 

2. У 2018 році державною підтримкою, надання якої здійснювалося за 
бюджетними програмами за КПКВК 2801540 та КПКВК 2801350, в цілому 
скористалося 1715 суб’єктів господарювання зі статусом юридичної особи 
(що становить близько 4 відс.  загальної кількості суб’єктів 
господарювання зі статусом юридичної особи, які здійснюють діяльності 
у сфері сільського господарства), яким спрямовано 2 464 097,3 тис. грн, та 
152 503 фізичних осіб, яким надано державної підтримки в обсязі 
320 081,4 тис. гривень. 

2.1. Надання державної підтримки сприяло: 
 закладенню 3 907,3 га насаджень (167 суб’єктами господарювання, яким 

спрямовано 260 462,4 тис. грн бюджетної підтримки); 
 будівництву дев’яти холодильників з регульованим газовим середовищем 

ємністю 14 тис. тонн (дев’яти суб’єктам господарювання, яким спрямовано 
130 574,0 тис. грн бюджетної підтримки); 
 утриманню 1272 суб’єктами господарювання (юридичними особами) 

397 609 голів корів (85,2 відс. їх загальної статистичної кількості (466 600), 
яким спрямовано дотації в обсязі 511 906,6 тис. гривень); 
 частковому відшкодуванню вартості закуплених для подальшого 

відтворення племінних тварин: 64 суб’єктам господарювання за закуплені 
племінні телиці, нетелі, корови молочного, молочно-м’ясного та м’ясного 
напряму продуктивності (8516 голів, 49 001,6 тис. грн); 40 суб’єктам 
господарювання за закуплені племінні свинки та кнурці (4943 голів, 
23 464,0 тис. грн); семи суб’єктам господарювання за закуплені племінні 
вівцематки, барани, ярки (619 голів, 1 141,7 тис. грн); 127 суб’єктам 
господарювання за закуплену в Україні ідентифіковану сперму бугаїв або за 
ввезену в режимі імпорту (172358 доз, 12 239,7 тис. гривень); 
 частковому відшкодуванню вартості будівництва та реконструкції 

(1 276 679,9 тис. грн) тваринницьких ферм і комплексів для утримання:   ВРХ – 



 6 

15 суб’єктам господарювання (108 577,2 тис. грн.); свиней – восьми суб’єктам 
господарювання (105 984,7 тис. грн.); птиці – семи суб’єктам господарювання 
(1 024 782,4 тис. грн); підприємств з переробки сільськогосподарської 
продукції – одному суб’єкту господарювання (1 947,9 тис. грн);  доїльних 
залів – п’яти суб’єктам господарювання (35 387,7 тис. гривень); 
 частковій компенсації відсоткової ставки в обсязі 3 747,7 тис. грн 

чотирьом суб’єктам господарювання за банківськими кредитами (загальним обсягом 
63,2 млн грн), залученими для покриття витрат, пов’язаних із провадженням 
діяльності у галузях: бджільництва (один суб’єкт господарювання, 54,8 тис. грн), 
звірівництва (один суб’єкт господарювання, 3 398,9 тис. грн), аквакультури 
(два суб’єкти господарювання, 294 тис. гривень); 
 частковій компенсації вартості будівництва та реконструкції (в частині витрат, 

профінансованих за рахунок банківських кредитів): тваринницьких ферм і 
комплексів (птахокомплексів – трьом суб’єктам господарювання, 32 789,2 тис. грн, 
свинокомплексів – трьом суб’єктам господарювання, 9 303,6 тис. грн), забійно-
переробного та ковбасного цехів – одному суб’єкту господарювання, 
20 833,3 тис. гривень. 

2.2. Водночас аудит засвідчив, що обсяги виробництва продукції галузі 
тваринництва у 2018 році, на пряму державну підтримку якої протягом 2014 –
 2018 років використано 2 956,5 млн грн бюджетних коштів 
(з яких 2 389,8 млн грн у 2018 році), порівняно з 2014 роком зменшилися на 
3,9 відс. (у постійних цінах 2010 року), а споживчі ціни на м'ясо, молоко та яйця 
збільшились в середньому у два і більше разів. 

Протягом вказаного періоду зберігається стійка тенденція до подальшого 
зменшення поголів’я сільськогосподарських тварин в усіх господарствах 
(за останні п’ять років поголів’я свиней скоротилося на 18 відс., великої рогатої 
худоби – на 14,2 відс., овець та кіз – на 7,5 відс., до 2016 року знижувалося 
поголів’я птиці, проте в 2017–2018 роках спостерігається незначна тенденція до 
їх збільшення). 

Загальні площі насаджень плодово-ягідних культур, на державну 
підтримку закладення яких протягом 2014–2018 років використано 
736,9 млн грн бюджетних коштів (з них 394,3 млн грн у 2018 році), також 
мають тенденцію до скорочення. Так, за вказаний період, по всіх категоріях 
господарств загальні площі садів скоротилися з 239,2 тис. га до 225,5 тис. га, 
виноградників – з 48,7 тис. га до 43,5 тис. гектарів. Водночас аудит засвідчує, 
що протягом останніх п’яти років, незважаючи на зменшення загальної площі 
насаджень, обсяги виробництва плодів, ягід і винограду зростають (валовий 
збір та урожайність плодово-ягідних культур та винограду у 2014–2018 роках 
збільшився відповідно на 28,6 відс. та 7,3 відсотка). При цьому 78,3 відс. обсягу 
виробництва плодових і ягідних культур належить господарствам населення, а 
56,2 відс. обсягу виробництва винограду –  підприємствам. 

Аудит засвідчив, що результативні показники виконання у 2018 році 
бюджетних програм за КПКВК 2801350, 2801540 є досягнутими. При цьому 
проведеним аудитом встановлено, що результативні показники бюджетних 
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програм за окремими напрямами були перевиконані, що є також свідченням 
продуктивного використання бюджетних коштів. Фактів неекономного 
використання бюджетних коштів аудитом не встановлено. 

3. Внутрішній аудит використання коштів державного бюджету, 
спрямованих у 2018 році на державну підтримку агропромислового комплексу, 
Мінагрополітики не планувався та не проводився. Відповідно Мінагрополітики 
не спрямовувало діяльність внутрішнього аудиту на удосконалення системи 
управління, внутрішнього контролю, запобігання фактам незаконного, 
неефективного та нерезультативного використання коштів, виникненню 
помилок та інших недоліків. 

4. Законодавчі та нормативно-правові акти, які регулюють питання 
надання державної підтримки агропромисловому комплексу, є недосконалими 
та потребують системних змін. Так, Закон № 1877 є суперечливим, зокрема в 
частині визначення застосовуваної термінології, напрямів, форм, обсягів 
підтримки сільськогосподарських товаровиробників та механізмів їх 
використання. Потребують удосконалення і норми Бюджетного кодексу 
України, зокрема в частині застосування при виконанні державного бюджету як 
казначейського обслуговування бюджетних коштів, так і залучення банківських 
установ. Крім того, існує необхідність у посиленні дієвої відповідальності за 
порушення бюджетного законодавства, зокрема статті 43 Бюджетного кодексу 
України. Також є нагальна необхідність у внесенні системних змін до Порядку 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки 
тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, 
аквакультури (рибництва), затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 07.02.2018 № 107, та Порядку використання коштів, передбачених 
у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 № 587, 
зокрема, щодо механізму визначення напрямів використання бюджетних 
коштів та способів їх спрямування одержувачам, порядку розгляду документів, 
обсягів коштів державної підтримки, що надаються протягом одного 
бюджетного року на одного сільськогосподарського товаровиробника, тощо.  

5. В Україні відсутні як програмний документ розвитку аграрного 
сектору економіки (розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 
№ 1437 схвалено лише Концепцію державної цільової програми), так і 
пріоритети державної підтримки на середньо- та довгострокові періоди, що, в 
свою чергу, не дозволяє здійснювати перспективне бюджетне планування 
державної підтримки агропромислового комплексу та не забезпечує 
повноцінний розвиток галузі на базі сучасних інноваційних технологій. Заходи, 
які на цей час реалізуються Мінагрополітики, свідчать про короткострокову 
спрямованість державної підтримки аграрної галузі.  
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В И Р І Ш И Л А: 

 1. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів 
державного бюджету, спрямованих на надання державної підтримки 
агропромисловому комплексу, затвердити.  

2. Про результати аудиту поінформувати Верховну Раду України.  
3. Відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати 

надіслати Кабінету Міністрів України і рекомендувати: 
3.1. З метою створення ефективної системи державної підтримки та 

вдосконалення законодавчої і нормативно-правової бази, що регулює питання 
державної підтримки  сільського господарства, створення прозорого механізму 
надання такої підтримки, дотримання принципів справедливості й 
пропорційності при розподілі державної підтримки, формування соціально-
економічних основ розвитку сільських територій: 

 вжити заходів щодо: 
підготовки та затвердження стратегічного програмного документа 

стосовно підтримки сільськогосподарських товаровиробників, яким зокрема 
визначити: стратегічні напрями державної підтримки сільськогосподарських 
товаровиробників (не менш ніж на п’ятирічний термін) та їх інструменти; 
джерела та обсяги формування фінансових ресурсів для надання державної 
підтримки; щорічні обсяги надання державної підтримки за її стратегічними 
напрямами; результативні показники щодо виконання програмного документа 
(кількісні та якісні), відповідальних виконавців; 

здійснення моніторингу та оцінки ефективності реалізації програм 
державної підтримки; 

визначення пріоритетності розвитку малих та середніх 
сільськогосподарських товаровиробників та заохочення молоді розпочати 
власну діяльність у сільськогосподарській сфері; 

 забезпечити: 
внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту про внесення 

змін до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства 
України» в частині чіткого визначення застосовуваної термінології, напрямів, 
форм та обсягів державної підтримки на одного сільськогосподарського 
товаровиробника, механізмів їх надання та законопроекту про внесення змін до 
статті 43 Бюджетного кодексу України в частині доповнення механізму 
обслуговування бюджетних коштів із залученням банківських установ; 

виконання вимог пункту 15.8 статті 15 Закону № 1877, зокрема у частині 
надання розрахунку розміру бюджетної дотації та спеціальної бюджетної 
дотації (за їх об’єктами та сумами) як додатка до проекту закону України про 
Державний бюджет України на черговий рік; 

виконання вимог пункту 42 Розділу VI Бюджетного кодексу України в 
частині установлення при підготовці проекту Закону України «Про Державний 
бюджет України» на відповідний рік щорічного обсягу коштів Державного 
бюджету України, які спрямовуються на державну підтримку 



 9 

сільськогосподарських товаровиробників, не менше 1 відсотка випуску 
продукції у сільському господарстві; 

внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки 
сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва), затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 107, щодо: 

- здійснення розрахунку суми часткового відшкодування понесених витрат 
на будівництво тваринницьких ферм і комплексів для утримання великої рогатої 
худоби, свиней, птиці, доїльних залів, підприємств із переробки 
сільськогосподарської продукції з меншої вартості, виходячи з фактично понесених 
витрат/або витрат, зазначених в проектно-кошторисній документації; 

- приведення положення Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки 
сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва), затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 107, у відповідність із 
вимогами Бюджетного кодексу України (стаття 43); 

внесення змін  до  Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки 
сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва), затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 107, та до Порядку 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку 
виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 15.07.2005  №  587, в частині передбачення умови, що 
надання документів на отримання державної підтримки та їх розгляд комісією 
Мінагрополітики здійснюються лише за наявності відповідних напрямів 
використання коштів державного бюджету як у самому порядку, так і паспорті 
бюджетної програми; 

внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства 
(постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.2005  №  587), в частині 
встановлення обмеження сум виплат за всіма видами державної підтримки, що 
надається протягом одного бюджетного року одному товаровиробнику та 
пов’язаним із ним особам; 

створення єдиного державного реєстру виробників сільськогосподарської 
продукції усіх форм господарювання; 

запровадження єдиного електронного сервісу при наданні державної 
підтримки суб’єктам її отримання, яким забезпечити, зокрема, інформування 
виробників сільськогосподарської продукції усіх форм господарювання про 
напрями, обсяги та умови її надання; формування та створення документів в 
електронній формі із використанням електронно-цифрового підпису для 
надання відповідної державної підтримки суб’єктам її отримання; можливості 
здійснення перевірки поданих суб’єктами отримання державної підтримки 
документів в електронній формі в автоматичному режимі з урахуванням 
напряму та умов програми підтримки із підключенням до єдиної системи 
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наявних  баз даних та реєстрів, а також визначенням чітких критеріїв щодо 
відмови її надання. 

4. Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту ефективності 
використання коштів державного бюджету, спрямованих на надання державної 
підтримки агропромисловому комплексу, надіслати Міністерству аграрної 
політики та продовольства України і рекомендувати: 

 внести Кабінету Міністрів України пропозиції, спрямовані на 
виконання рекомендацій Рахункової палати, зазначених у пункті 3 цього 
рішення; 

 вжити заходів щодо посилення внутрішнього контролю, спрямованого 
на: 

забезпечення ефективного управління бюджетними коштами на всіх 
етапах бюджетного процесу; 

запобігання фактам нецільового використання коштів державного 
бюджету та з порушенням законодавства; 

забезпечення здійснення виплат сум державної підтримки виключно в 
порядку, передбаченому Бюджетним кодексом України; 

 внести зміни до наказу Мінагрополітики від 20.03.2019 № 151 «Про 
затвердження нормативів, у межах яких проводиться компенсація у 
виноградарстві, садівництві і хмелярстві, форм звітності та переліку 
обладнання, механізмів і техніки» (зареєстрованого в Мін’юсті 28.03.2018 за 
№ 73/31825), передбачивши, зокрема, формулу розрахунку часткової 
компенсації витрат у разі будівництва холодильників ємністю, яка не вказана в 
нормативах; 

 розробити та затвердити план заходів з усунення виявлених аудитом 
порушень і недоліків, а також інформувати Рахункову палату у встановлені 
терміни про заплановані та вжиті у зв’язку з цим заходи; 

 вжити заходів реагування за фактами виявлених аудитом порушень та у 
разі наявності підстав притягнути до відповідальності винних посадових осіб у 
порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

5. Про виявлені ознаки кримінального правопорушення при здійсненні 
аудиту інформувати Генеральну прокуратуру України. 

6. Рішення Рахункової палати, Звіт і результати його розгляду об’єктом 
контролю (Мінагрополітики) оприлюднити на офіційному вебсайті Рахункової 
палати.  

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Рахункової 
палати Богуна В. П.  
 
 
Голова Рахункової палати                                                             В. В. Пацкан 
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