Дотація за молодняк ВРХ

Щодо постанови КМУ Дотація за молодняк ВРХ

Постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року №107 затверджено
порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі
тваринництва.

Бюджетні кошти спрямовуються на державну підтримку за такими напрямами:

1) 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
(далі — компенсація відсотків);

2) 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 (далі — компенсація
вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів);

3) спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного, молочно-м’ясного та
м’ясного напряму продуктивності (далі — дотація за утримання корів);

4) спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби,
який народився в господарствах фізичних осіб (далі — дотація за молодняк);

5) часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних
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тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму
продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок і сперми бугаїв та ембріонів
великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність (далі — часткове
відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів);

6) часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і
комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції
(далі — часткове відшкодування вартості об’єктів).

Дотація за молодняк великої рогатої худоби надається на безповоротній основі фізични
м особам
за утримання ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку молодняка
великої рогатої худоби до тринадцятимісячного віку, який народився у господарствах
фізичних осіб у поточному році.

Дотація за молодняк надається за кожні чотири місяці його утримання наростаючим
підсумком з урахуванням віку молодняка у розмірі:

за період утримання молодняка віком від І до 5 місяців — 300 гривень за голову;

за період утримання молодняка віком від 5 до 9 місяців — 700 гривень за голову;

за період утримання молодняка віком від 9 до 13 місяців -1500гривень за голову.

Загальний обсяг дотації за молодняк не може перевищувати 2 500гривень із розрахунку
на одну голову молодняка.
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Для отримання дотації за молодняк фізичні особи подають за місцезнаходженням
господарства до відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної
територіальної громади копії таких документів:

-паспортів великої рогатої худоби, виданих у встановленому порядку а у раз, утримання
10 і більше голів молодняка - виданий в устаиовлеиому порядку витяг з Єдиного
державного реєстру тварин;

-паспорта громадянина України;

-довідки або договору про відкриття рахунка в банку;

-документа, що засвідчує 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 відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті).

Документи приймаються протягом року в порядку черговості- до 1 травня, до 1 вересня
та до 1 грудня
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