
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Наказ Міністерства аграрної політики та 

продовольства України 

від 06.10.2021  № 250 

 

 

ПЛАН РОБОТИ 

Міністерства аграрної політики та продовольства України на 2021 рік 

№  

з/п 

Найменування заходу Строк 

виконання  

Відповідальний 

виконавець 

Індикатор виконання  Обсяг фінансування,  

тис. грн 

Очікувані  

результати  

Державний бюджет  Інші 

джерела Загальний 

фонд 

Спеціаль- 

ний фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Стратегічна ціль 1: Продовольча безпека 

 Завдання 1. Розвиток фермерських господарств та підприємництва на селі 

1.1. Участь у реалізації 
бюджетних програм 
щодо фінансової 
підтримки фермерських 
господарств 

грудень Управління 
аграрної 

інфраструктури 

Забезпечено супровід 
реалізації програм 
підтримки. Розроблено 
відповідні нормативно-
правові акти з питань 
надання підтримки 
фермерським 
господарствам 
 

175 000,0 50 000,0 - Збільшення кількості 
фермерських 
господарств. 
Надано підтримку 
фермерськими 
господарствами               
(1900 один.)  

1.2. Удосконалення  
механізмів державної 
підтримки фермерських 
господарств, що 
надається через 
Український 
державний фонд 
підтримки фермерських 
господарств 

грудень Управління 
аграрної 

інфраструктури 

Подано на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України проект 
постанови Кабінету 
Міністрів України «Про 
внесення змін до 
Порядку використання 
коштів, передбачених у 
державному бюджеті для 
надання підтримки 
фермерським 
господарствам» 
 
 

- - - Розширення переліку 
отримувачів підтримки 
через Український 
державний фонд 
підтримки фермерських 
господарств та 
удосконалення 
процедури надання 
державної підтримки 
фермерським 
господарствам 
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1.3. Забезпечення реалізації  
політики у сфері 
сільськогосподарської 
дорадчої діяльності 

грудень Управління 
аграрної 

інфраструктури 

Розроблено накази 
Мінагрополітики про 
внесення до Реєстру 
сільськогосподарських 
дорадчих служб та 
видачу сертифіката на 
право надання дорадчих 
послуг, а також про 
внесення до Реєстру 
дорадників та 
сільськогосподарських 
дорадників 
 

- - - Розширення мережі 
сільськогосподарських 
дорадчих служб та 
забезпечення потреб 
фермерських 
господарств, утому 
числі новостворених, у 
отриманні дорадчих 
послуг з метою 
ефективного ведення 
сільськогосподарської 
діяльності 

Завдання 2. Реалізація державної політики у сфері освіти, науки, професійної підготовки кадрів для агропромислового виробництва 

2.1. Утворення робочої  
групи з підготовки 
проектів професійних 
стандартів у сфері 
бджільництва  

грудень Управління 
аграрної 

інфраструктури 

Підготовлено пропозиції  
щодо внесення змін і 
доповнень до 
Національного 
класифікатора України 
ДК 003:2010 
«Класифікатор 
професій» 
 

- - - Стимулювання 
розвитку професійної 
діяльності та зростання 
продуктивності праці у 
сфері бджільництва  

2.2. Утворення Науково-
експертної ради 
Міністерства аграрної 
політики та 
продовольства України 

грудень Управління 
аграрної 

інфраструктури 

Створено постійно 
діючий консультативно-
дорадчий орган 
Міністерства аграрної 
політики та 
продовольства України   
 
 

- - - Формування 
пріоритетних напрямів 
розвитку науки і 
техніки, наукових 
досліджень у сфері 
агропромислового 
комплексу 
 

Завдання 3. Стимулювання розвитку тваринництва 

3.1. Затвердження складу 
комісії 
Мінагрополітики для 
надання державної 
підтримки розвитку 
тваринництва та 
переробки 
сільськогосподарської 
продукції 

жовтень Департамент 
аграрного 
розвитку 

Затверджено склад 
комісії Міністерства 
аграрної політики та 
продовольства України 

- - - Забезпечення 
нарахування державної 
підтримки для розвитку 
тваринництва та 
переробки 
сільськогосподарської 
продукції  
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3.2. Затвердження 
розподілу коштів, які 
спрямовуються для 
державної підтримки за 
напрямом «Спеціальна 
бюджетна дотація за 
приріст поголів’я корів 
власного відтворення» 
 

жовтень Департамент 
аграрного 
розвитку 

Затверджено розподіл 
коштів, які 
спрямовуються для 
державної підтримки за 
напрямом «Спеціальна 
бюджетна дотація за 
приріст поголів’я корів 
власного відтворення» 

100 000,0  - - Забезпечення 
спрямування 
бюджетних коштів для 
виплати дотації за 
приріст корів 

3.3. Затвердження 
розподілу коштів, які 
спрямовуються для 
державної підтримки за 
напрямом «Спеціальна 
бюджетна дотація за 
наявні бджолосім’ї» 
 

листопад Департамент 
аграрного 
розвитку 

Затверджено розподіл 
коштів, які 
спрямовуються для 
державної підтримки за 
напрямом «Спеціальна 
бюджетна дотація за 
наявні бджолосім’ї» 

240 000,0  - - Забезпечення 
спрямування 
бюджетних коштів для 
виплати дотації за 
наявні бджолосім’ї 

3.4. Засідання комісії 
Мінагрополітики для 
надання державної 
підтримки розвитку 
тваринництва та 
переробки 
сільськогосподарської 
продукції за напрямом 
часткове 
відшкодування вартості 
закуплених для 
подальшого 
відтворення племінних 
тварин, а саме телиць, 
нетелей, корів 
молочного, молочно-
м’ясного та м’ясного 
напряму 
продуктивності, свинок 
та кнурців, вівцематок, 
баранів, ярок, 
козематок, цапів, 
кізочок, цапків, 
бджолиних пакетів, 

листопад Департамент 
аграрного 
розвитку 

Сформовано реєстр 
суб'єктів 
господарювання, яким 
нараховано часткове 
відшкодування вартості 
племінних тварин, бджіл, 
сперми та ембріонів 

- - - Забезпечення 
нарахування часткового 
відшкодування вартості 
племінних тварин, 
бджіл, сперми та 
ембріонів 
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бджолиних маток, 
сперми бугаїв і кнурів 
та ембріонів великої 
рогатої худоби, які 
мають племінну 
(генетичну) цінність 
 

3.5. Затвердження 
розподілу коштів, які 
спрямовуються для 
державної підтримки за 
напрямом «Часткове 
відшкодування вартості 
закуплених для 
подальшого 
відтворення племінних 
тварин, а саме телиць, 
нетелей, корів 
молочного, молочно-
м’ясного та м’ясного 
напряму 
продуктивності, свинок 
та кнурців, вівцематок, 
баранів, ярок, 
козематок, цапів, 
кізочок, цапків, 
бджолиних пакетів, 
бджолиних маток, 
сперми бугаїв і кнурів 
та ембріонів великої 
рогатої худоби, які 
мають племінну 
(генетичну) цінність» 
 

листопад Департамент 
аграрного 
розвитку 

Затверджено розподіл 
коштів, які 
спрямовуються для 
державної підтримки за 
напрямом «Часткове 
відшкодування вартості 
закуплених для 
подальшого відтворення 
племінних тварин, а саме 
телиць, нетелей, корів 
молочного, молочно-
м’ясного та м’ясного 
напряму продуктивності, 
свинок та кнурців, 
вівцематок, баранів, 
ярок, козематок, цапів, 
кізочок, цапків, 
бджолиних пакетів, 
бджолиних маток, 
сперми бугаїв і кнурів та 
ембріонів великої 
рогатої худоби, які 
мають племінну 
(генетичну) цінність» 
 

350 000,0  - - Забезпечення 
спрямування 
бюджетних коштів для 
виплати часткового 
відшкодування вартості 
племінних тварин, 
бджіл, сперми та 
ембріонів 
 

3.6. Проведення засідання 
комісії 
Мінагрополітики для 
надання державної 
підтримки розвитку 
тваринництва та 
переробки 

грудень Департамент 
аграрного 
розвитку 

Сформовано реєстр 
суб'єктів 
господарювання, яким 
нараховано часткове 
відшкодування вартості 
об'єктів 

- - - Забезпечення 
нарахування часткового 
відшкодування вартості 
об'єктів 
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сільськогосподарської 
продукції за напрямом 
«Часткове 
відшкодування вартості 
будівництва та/або 
реконструкції 
тваринницьких ферм і 
комплексів, 
рибницьких 
господарств, доїльних 
залів, підприємств з 
переробки 
сільськогосподарської 
продукції» 
 

3.7. Затвердження 
розподілу коштів, які 
спрямовуються для 
державної підтримки за 
напрямом «Часткове 
відшкодування вартості 
будівництва та/або 
реконструкції 
тваринницьких ферм і 
комплексів, 
рибницьких 
господарств, доїльних 
залів, підприємств з 
переробки 
сільськогосподарської 
продукції» 
 

грудень Департамент 
аграрного 
розвитку 

Затверджено розподіл 
коштів, які 
спрямовуються для 
державної підтримки за 
напрямом «Часткове 
відшкодування вартості 
будівництва та/або 
реконструкції 
тваринницьких ферм і 
комплексів, рибницьких 
господарств, доїльних 
залів, підприємств з 
переробки 
сільськогосподарської 
продукції» 
 

350 000,0  - - Забезпечення 
спрямування 
бюджетних коштів для 
виплати часткового 
відшкодування вартості 
об'єктів 

3.8. Затвердження 
розподілу коштів, які 
спрямовуються для 
державної підтримки за 
напрямом «Часткова 
компенсація вартості 
будівництва та/або 
реконструкції 
тваринницьких ферм і 

грудень Департамент 
аграрного 
розвитку 

Затверджено розподіл 
коштів, які 
спрямовуються для 
державної підтримки за 
напрямом «Часткова 
компенсація вартості 
будівництва та/або 
реконструкції 
тваринницьких ферм і 

60 000,0  - - Забезпечення 
спрямування 
бюджетних коштів для 
виплати компенсації 
вартості об’єктів, 
профінансованих за 
рахунок банківських 
кредитів 
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комплексів, доїльних 
залів, підприємств з 
переробки 
сільськогосподарської 
продукції в частині 
витрат, 
профінансованих без 
урахування податку на 
додану вартість за 
рахунок банківських 
кредитів» 
 

комплексів, доїльних 
залів, підприємств з 
переробки 
сільськогосподарської 
продукції в частині 
витрат, профінансованих 
без урахування податку 
на додану вартість за 
рахунок банківських 
кредитів» 
 

Завдання 4. Забезпечення розвитку племінної справи у тваринництві 

4.1. Внесення змін до 
деяких наказів 
Міністерства аграрної 
політики та 
продовольства України, 
що стосуються 
племінної справи у 
тваринництві 
 

IV квартал Департамент 
аграрного 
розвитку 

Прийнято наказ 
Міністерства аграрної 
політики та 
продовольства України 

- - - Забезпечення 
приведення 
нормативно-правових 
актів Мінагрополітики 
у відповідність до 
вимог чинного 
законодавства 
 

4.2. Присвоєння 
відповідних статусів 
суб’єктам племінної 
справи у тваринництві  

IV квартал Департамент 
аграрного 
розвитку 

Прийнято наказ 
Міністерства аграрної 
політики та 
продовольства України 

- - - Забезпечення 
виконання Закону 
України «Про племінну 
справу у тваринництві» 
щодо завдань племінної 
справи у тваринництві, 
а саме створення, 
збереження, 
відтворення та 
раціональне 
використання 
племінних (генетичних) 
ресурсів 
 

4.3. Організація проведення 
сертифікації племінних 
(генетичних) ресурсів  

IV квартал Департамент 
аграрного 
розвитку 

Забезпечено видачу 
бланків сертифікатів 
племінних (генетичних) 
ресурсів   

- - - Забезпечення 
виконання Закону 
України «Про племінну 
справу у тваринництві» 
щодо завдань племінної 
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справи у тваринництві, 
а саме створення, 
збереження, 
відтворення та 
раціональне 
використання 
племінних (генетичних) 
ресурсів 
 

4.4. Ведення Державного 
реєстру суб’єктів 
племінної справи у 
тваринництві, 
Державного реєстру 
селекційних досягнень 
у тваринництві 

IV квартал Департамент 
аграрного 
розвитку 

Наповнено інформаційну 
базу даних Державного 
реєстру суб’єктів 
племінної справи у 
тваринництві, 
Державного реєстру 
селекційних досягнень у 
тваринництві 

- - - Забезпечення 
виконання Закону 
України «Про племінну 
справу у тваринництві» 
щодо завдань племінної 
справи у тваринництві, 
а саме функціонування 
єдиної системи селекції 
тваринництва 
 

4.5. Забезпечення апробації 
селекційних досягнень 

IV квартал Департамент 
аграрного 
розвитку 

Прийнято наказ 
Міністерства аграрної 
політики та 
продовольства України 

- - - Забезпечення 
виконання Закону 
України «Про племінну 
справу у тваринництві» 
щодо завдань племінної 
справи у тваринництві, 
а саме створення 
селекційних досягнень 
 

Завдання 5. Забезпечення продовольчої безпеки 

5.1. Розроблення Стратегії 
продовольчої безпеки 
України 

листопад Департамент 
аграрного 
розвитку 

Подано на розгляд  
Кабінету Міністрів 
України проект 
розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про 
схвалення Стратегії 
продовольчої безпеки 
України» 

- - - Формування стійкої 
системи продовольчої 
безпеки держави для 
забезпечення 
повноцінного доступу 
кожної людини до 
безпечних харчових 
продуктів у достатній 
кількості, створення 
умов для продовольчої 
незалежності країни, 
сталого розвитку 
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сільського 
господарства та 
зниження рівня 
захворюваності 
населення 
 

Завдання 6. Державна підтримка виробників картоплі 

6.1. Розроблення та 
подання на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України проекту 
постанови Кабінету 
Міністрів України «Про 
затвердження Порядку 
використання коштів, 
передбачених у 
державному бюджеті 
для державної 
підтримки виробників 
картоплі» 

липень Департамент 
аграрного 
розвитку 

Прийнято постанову 
Кабінету Міністрів 
України  

- - - Стимулювання 
збільшення обсягів 
виробництва якісної 
картоплі, нарощування 
потужностей із її 
зберігання та 
переробки за рахунок 
спрямування 
бюджетних коштів для 
надання державної 
підтримки 
сільськогосподарським 
товаровиробникам для 
компенсації до 50 
відсотків вартості (без 
урахування податку на 
додану вартість) нового 
будівництва 
холодильників для 
зберігання власно 
вирощеної картоплі 
(картоплесховищ), 
цехів первинної 
переробки власно 
вирощеної картоплі, 
побудованих і 
прийнятих в 
експлуатацію 
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6.2. Затвердження форми 
заявки, що надається 
для отримання 
державної підтримки, 
реєстрів, та форми 
звітності 

жовтень Департамент 
аграрного  
розвитку 

Прийнято наказ 
Міністерства аграрної 
політики та 
продовольства України 
 

- - - Забезпечення надання 
державної підтримки 
сільськогосподарським 
товаровиробникам - 
юридичним особам 
незалежно від 
організаційно-правової 
форми та форми 
власності, основною 
діяльністю яких є 
вирощування картоплі 
та/або виробництво 
продуктів переробки 
власно вирощеної 
картоплі 
 

6.3. Утворення комісії 
Мінагрополітики для 
державної підтримки 
виробників картоплі 

жовтень Департамент 
аграрного 
розвитку  

Прийнято наказ 
Міністерства аграрної 
політики та 
продовольства України  

- - - Затвердження складу 
комісії та Положення 
про неї для 
забезпечення розгляду 
заявок та прийняття 
рішень щодо 
нарахування державної 
підтримки виробникам 
картоплі 
 

6.4. Проведення засідання 
комісії 
Мінагрополітики для 
державної підтримки 
виробників картоплі 

листопад Департамент 
аграрного 
розвитку  

Сформовано реєстр 
сільськогосподарських 
товаровиробників, яким 
нараховано бюджетні 
кошти для надання 
компенсації нового 
будівництва об’єктів 

- - - Забезпечення 
нарахування часткового 
відшкодування вартості 
нового будівництва 
холодильників для 
зберігання власно 
вирощеної картоплі 
(картоплесховищ), 
цехів первинної 
переробки власно 
вирощеної картоплі, 
побудованих і 
прийнятих в 
експлуатацію 
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6.5. Затвердження 
розподілу коштів, які 
спрямовуються для 
державної підтримки 
сільськогосподарських 
товаровиробників 
шляхом компенсації до 
50 відсотків вартості 
(без урахування 
податку на додану 
вартість) нового 
будівництва 
холодильників для 
зберігання власно 
вирощеної картоплі 
(картоплесховищ), 
цехів первинної 
переробки власно 
вирощеної картоплі, 
побудованих і 
прийнятих в 
експлуатацію 
 

грудень Департамент 
аграрного 
розвитку 

Затверджено розподіл 
коштів, які 
спрямовуються для 
державної підтримки 
сільськогосподарських 
товаровиробників 
шляхом компенсації до 
50 відсотків вартості (без 
урахування податку на 
додану вартість) нового 
будівництва 
холодильників для 
зберігання власно 
вирощеної картоплі 
(картоплесховищ), цехів 
первинної переробки 
власно вирощеної 
картоплі, побудованих і 
прийнятих в 
експлуатацію 
 

60 000,0  - - Забезпечення 
спрямування 
бюджетних коштів для 
надання державної 
підтримки виробникам 
картоплі 

Завдання 7. Виведення нових сортів рослин, адаптованих до природно-кліматичних умов країни (одиниць) 

7.1. Забезпечення реалізації 
державної політики у 
сфері охорони прав на 
сорти рослин 
 

IV квартал Департамент 
аграрного 
розвитку 

Опубліковано бюлетень 
«Охорона прав на сорти 
рослин» 

- - - Забезпечення 
виконання Закону 
України «Про охорону 
прав на сорти рослин» 

7.2. Ведення Державного 
реєстру заявок на сорти 
рослин  

IV квартал Департамент 
аграрного 
розвитку 

Сформовано Державний 
реєстр заявок на сорти 
рослин на 2021 рік 
 
 

- - - Забезпечення 
виконання Закону 
України «Про охорону 
прав на сорти рослин» 

7.3. Ведення Державного 
реєстру сортів рослин, 
придатних для 
поширення в Україні 

IV квартал Департамент 
аграрного 
розвитку 

Сформовано Державний 
реєстр сортів рослин, 
придатних для 
поширення в Україні    
на 2021 рік 
 
 

- - - Забезпечення 
виконання Закону 
України «Про охорону 
прав на сорти рослин» 
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7.4. Ведення Реєстру 
патентів 

IV квартал Департамент 
аграрного 
розвитку 

Сформовано Реєстр 
патентів на 2021 рік 

- - - Забезпечення 
виконання Закону 
України «Про охорону 
прав на сорти рослин» 
 
 

7.5. Виготовлення та видача 
охоронних документів 
на сорти рослин 

IV квартал Департамент 
аграрного 
розвитку 

Забезпечено видачу 
бланків охоронних 
документів на сорти 
рослин 
 

- - - Забезпечення 
виконання Закону 
України «Про охорону 
прав на сорти рослин» 

Завдання 8. Державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю 

оброблюваних угідь 

8.1. Розробка, погодження 
з центральними 
органами виконавчої 
влади та подання на 
державну реєстрацію 
до Міністерства 
юстиції України наказу 
про затвердження 
положення про комісію 
Мінагрополітики для 
державної підтримки 
сільськогосподарських 
товаровиробників 
шляхом виділення 
бюджетних субсидій з 
розрахунку на 
одиницю 
оброблюваних угідь та 
форм відповідних 
документів 
 

вересень Департамент 
аграрного  
розвитку 

Прийнято наказ 
Міністерства аграрної 
політики та 
продовольства України 
та подано на державну 
реєстрацію до 
Міністерства юстиції 
України 

- - - Забезпечення 
діяльності комісії 
Мінагрополітики для  
надання державної 
підтримки 
сільськогосподарським 
товаровиробникам 
шляхом виділення 
бюджетної субсидії з 
розрахунку на 
одиницю 
оброблюваних угідь; 
затвердження форм 
документів необхідних 
для подачі заявки на 
отримання субсидії 

8.2. Спрямування у                  
2021 році коштів для 
державної підтримки 
сільськогосподарських 
товаровиробників 
шляхом виділення 
бюджетних субсидій з 

вересень  Департамент 
аграрного 
розвитку  

Прийнято наказ 
Міністерства аграрної 
політики та 
продовольства України 

 

50 000,0  - -   Виплата бюджетних 
субсидій з розрахунку 
на одиницю 
оброблюваних угідь на 
яких вирощувалась  
гречка 
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розрахунку на 
одиницю 
оброблюваних угідь  
 

8.3. Затвердження складу 
комісії 
Мінагрополітики для 
державної підтримки 
сільськогосподарських 
товаровиробників 
шляхом виділення 
бюджетних субсидій з 
розрахунку на 
одиницю 
оброблюваних угідь  
 

вересень Департамент 
аграрного 
розвитку  

Прийнято наказ 
Міністерства аграрної 
політики та 
продовольства України 
 

- - -  Забезпечення   
нарахування державної 
підтримки 
сільськогосподарським 
товаровиробникам на 
одиницю 
оброблюваних угідь на 
яких вирощувалась 
гречка 

8.4. Проведення засідання 
комісії 
Мінагрополітики для 
державної підтримки 
сільськогосподарських 
товаровиробників 
шляхом виділення 
субсидій з розрахунку 
на одиницю 
оброблюваних угідь 
 

грудень Департамент 
аграрного 
розвитку  

Прийнято рішення про 
здійснення 
пропорційного розподілу 
бюджетних коштів на 
одиницю оброблюваних 
угідь на яких 
вирощувалась гречка  

50 000,0  - -  Забезпечення 
пропорційного 
розподілу бюджетних 
коштів на одиницю 
оброблюваних угідь на 
яких вирощувалась 
гречка 

8.5. Затвердження 
розподілу коштів, які 
спрямовуються для 
державної підтримки 
сільськогосподарських 
товаровиробників 
шляхом виділення  
бюджетних субсидій з 
розрахунку на 
одиницю 
обороблюваних угідь 
на яких вирощувалась 
гречка 
 

грудень  Департамент 
аграрного 
розвитку 

Прийнято наказ 
Міністерства аграрної 
політики та 
продовольства України 
 

50 000,0  -  -  Забезпечення 
спрямування 
бюджетних коштів 
структурним 
підрозділам 
облдержадміністрацій, 
що забезпечують 
виконання функцій з 
питань 
агропромислового 
розвитку 
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Завдання 9. Державна підтримка сільгосптоваровиробників шляхом відшкодування втрат від пошкодження посівів сільськогосподарських 

культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

9.1. Розробка, погодження 
з центральними 
органами виконавчої 
влади та подання на 
державну реєстрацію 
до Міністерства 
юстиції України наказу 
про затвердження 
Положення про 
комісію 
Мінагрополітики для 
відшкодування втрат 
від повністю втрачених 
(загиблих) посівів 
сільськогосподарських 
культур внаслідок 
надзвичайних ситуацій 
техногенного та 
природного характеру 
та форм відповідних 
документів 
 

вересень Департамент 
аграрного 
розвитку 

Прийнято наказ 
Міністерства аграрної 
політики та 
продовольства України  
та подано на державну 
реєстрацію до 
Міністерства юстиції 
України 
  

- - - Забезпечення 
діяльності комісії 
Мінагрополітики для 
відшкодування втрат 
від повністю втрачених 
(загиблих) посівів 
сільськогосподарських 
культур внаслідок 
надзвичайних ситуацій 
техногенного та 
природного характеру; 
затвердження форм 
документів 
 

9.2. Затвердження складу 
комісії 
Мінагрополітики для 
відшкодування втрат 
від повністю втрачених 
(загиблих) посівів 
сільськогосподарських 
культур внаслідок 
надзвичайних ситуацій 
техногенного та 
природного характеру 

вересень Департамент 
аграрного 
розвитку  

Прийнято наказ 
Міністерства аграрної 
політики та 
продовольства України 
 

- - - Забезпечення   
нарахування державної 
підтримки для 
відшкодування втрат 
від пошкодження 
посівів 
сільськогосподарських 
культур внаслідок 
надзвичайних ситуацій 
техногенного та 
природного характеру 
 

9.3. Проведення засідання 
комісії 
Мінагрополітики для 
відшкодування втрат 
від повністю втрачених 

листопад Департамент 
аграрного 
розвитку  

Прийнято рішення про 
здійснення 
пропорційного розподілу 
бюджетних коштів для 
надання дотацій в розрізі 

240 000,0  - - Забезпечення 
пропорційного 
розподілу бюджетних 
коштів для 
відшкодування втрат 
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(загиблих) посівів 
сільськогосподарських 
культур внаслідок 
надзвичайних ситуацій 
техногенного та 
природного характеру 
 

кожного отримувача від повністю втрачених 
(загиблих) посівів 
сільськогосподарських 
культур внаслідок 
надзвичайних ситуацій 
техногенного та 
природного характеру  
 

9.4. Затвердження 
розподілу коштів, які 
спрямовуються 
сільськогосподарським 
товаровиробникам для 
відшкодування втрат 
від повністю втрачених 
(загиблих) посівів 
сільськогосподарських 
культур внаслідок 
надзвичайних ситуацій 
техногенного та 
природного характеру 
 

листопад Департамент 
аграрного 
розвитку 

Прийнято наказ 
Міністерства аграрної 
політики та 
продовольства України 
 

240 000,0 - - Забезпечення 
спрямування 
державних коштів 
структурним 
підрозділам 
облдержадміністрацій, 
що забезпечують 
функції з питань 
агропромислового 
розвитку 

Завдання 10. Створення законодавчих умов для стимулювання розвитку галузей садівництва, виноградарства та хмелярства 

10.1. Розроблення та 
погодження з 
центральними 
органами виконавчої 
влади проекту Закону 
України «Про внесення 
змін до Закону України 
«Про виноград та 
виноградне вино» 
 

червень Департамент 
аграрного 
розвитку 

Розроблено та подано на 
розгляд Кабінету 
Міністрів України  
проект Закону 

- - - Впровадження норм і 
стандартів ЄС у галузі 
виноробства та 
географічних зазначень 
вин та ароматизованих 
винних продуктів 

10.2. 

 

Розроблення та 
погодження з 
центральними 
органами виконавчої 
влади проекту Закону 
України «Про хміль та 
хмелепродукти» 

вересень Департамент 
аграрного 
розвитку 

Розроблено та подано на 
розгляд Кабінету 
Міністрів України  
проект Закону 

- - - Встановлення правових 
засад функціонування 
ринку хмелю і 
продуктів, що містять 
хміль, та вимог щодо їх 
виробництва та 
переробки, а також 
повноважень 
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державних органів, 
прав і обов’язків 
юридичних і фізичних 
осіб у галузі 
хмелярства, що в 
цілому дозволить 
привести 
функціонування галузі 
хмелярства у 
відповідність до вимог 
ЄС 
 

Завдання 11. Декларування фінансових інструментів для державної підтримки галузей садівництва, виноградарства та хмелярства з метою 

забезпечення продовольчої безпеки держави 

11.1. 

 

Розробка, погодження з 
заінтересованими 
центральними 
органами виконавчої 
влади та подання на 
Кабінет Міністрів 
України проекту 
постанови Кабінету 
Міністрів України «Про 
внесення змін до 
Порядку використання 
коштів, передбачених у 
державному бюджеті 
для розвитку 
виноградарства, 
садівництва і 
хмелярства, 
затвердженого 
постановою Кабінету 
Міністрів України                   
від 15.07.2005 № 587» 
 

IV квартал Департамент 
аграрного 
розвитку 

Розроблено та подано на 
розгляд Кабінету 
Міністрів України  
проект постанови  

- - - Забезпечення 
можливості отримання 
компенсацій за                          
2019-2020 роки 
документи можливо 
буде подати до 1 
вересня 2021 року до 
відповідної комісії   

 
 

11.2. Розроблення проекту 
наказу «Про утворення 
комісії 
Мінагрополітики для 
надання коштів, 

вересень Департамент 
аграрного 
розвитку 

Прийнято наказ 
Міністерства аграрної 
політики та 
продовольства України 
 

- - - Забезпечення надання 
державної підтримки  
суб’єктам 
господарювання, що 
провадять діяльність у 
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передбачених у 
державному бюджеті за 
програмою «Фінансова 
підтримка 
сільгосптоваровироб-
ників», які 
використовуються для 
державної підтримки 
виробників плодів, ягід, 
винограду та хмелю» 
 

галузях розвитку 
виноградарства, 
садівництва і 
хмелярства 
 
 

11.3. Проведення засідання 
комісії 
Мінагрополітики для 
надання державної 
підтримки виробників 
плодів, ягід, винограду 
та хмелю за напрямом 
отримання компенсації 
вартості об'єктів та 
вартості ліній 
 

вересень, 
листопад 

 

Департамент 
аграрного 
розвитку 

Прийнято наказ 
Міністерства аграрної 
політики та 
продовольства України 
 

450 000,0  - - Забезпечення 
спрямування 
бюджетних коштів для 
виплати компенсацій 
виробникам плодів, 
ягід, винограду та 
хмелю 

11.4. Розроблення проекту 
наказу «Про 
затвердження 
розподілів коштів, які 
спрямовуються у 2021 
році для державної 
підтримки розвитку 
виноградарства, 
садівництва і 
хмелярства» 
 
 

липень Департамент 
аграрного 
розвитку 

Прийнято наказ 
Міністерства аграрної 
політики та 
продовольства України 
 

450 000,0  - - Забезпечення 
спрямування 
державних коштів 
суб’єктам 
господарювання 
безпосередньо та через 
структурні підрозділи 
облдержадміністрацій, 
що забезпечують 
функції з питань 
агропромислового 
розвитку 
 

Завдання 12. Аналіз та прогнозування аграрного розвитку 

12.1. Організація роботи 
щодо розробки 
(внесення змін) 
стратегічних 
документів Уряду, 

IV квартал Фінансово-
економічний 
департамент 

Підготовка пропозицій в 
межах компетенції 

- -  -  Виконання Плану 
пріоритетних дій 
Уряду на 2021 рік 
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міністерства 
 

12.2. Складання балансів 
попиту та пропозиції на 
основні види 
сільськогосподарської 
продукції 
 

IV квартал Фінансово-
економічний 
департамент 

Підготовлено 
інформаційно-аналітичні 
матеріали 

- - - Забезпечення 
функціонування ринків 
та галузі у сфері 
сільськогосподарської  
продукції 

12.3. Аналіз стану розвитку 
аграрного сектору 
економіки 
 

IV квартал Фінансово-
економічний 
департамент 

Підготовлено 
інформаційно-аналітичні 
матеріали 

- - - Формування 
продовольчої безпеки 
держави 

12.4. Аналіз стану розвитку 
ринку зернових культур 
 

IV квартал Фінансово-
економічний 
департамент 

 

Підготовлено 
інформаційно-аналітичні 
матеріали 

- - - Забезпечення стійкої 
системи продовольчої 
безпеки на ринку 
зернових культур 
 

12.5. Моніторинг середніх 
цін на основні види 
сільськогосподарської 
продукції та продукти її 
переробки 
 

IV квартал Фінансово-
економічний 
департамент 

Підготовлено 
інформаційно-аналітичні 
матеріали 

- - - Стимулювання 
збільшення обсягів 
виробництва якісної 
сільськогосподарської 
продукції 

Стратегічна ціль 2. Створення умов захисту вод від забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел 

Завдання 1. Розроблення та затвердження наказу Мінагрополітики «Про затвердження Правил щодо забезпечення родючості ґрунтів і 

застосування окремих агрохімікатів» 

1.2 Розробка, погодження з 
заінтересованими 
центральними 
органами виконавчої 
влади та подання на 
державну реєстрації до 
Міністерства юстиції 
України наказу  
Мінагрополітики «Про 
затвердження Правил 
щодо забезпечення 
родючості ґрунтів і 
застосування окремих 
агрохімікатів» 
 

грудень Департамент 
аграрного 
розвитку 

Прийнято наказ 
Міністерства аграрної 
політики та 
продовольства України 

- - - Забезпечення 
поступового 
зменшення рівня 
забруднення 
поверхневих та 
підземних вод 
нітратами із 
сільськогосподарських 
джерел 
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Стратегічна ціль 3. Фінансова стійкість сільськогосподарських товаровиробників 

Завдання 1. Стимулювання сільськогосподарських товаровиробників до підвищення рівня їх інженерно-технічного забезпечення 

1.1. Участь у реалізації 
бюджетної програми 
«Фінансова підтримка 
сільгосптоваровиробни
ків» у частині часткової 
компенсації вартості 
сільськогосподарської 
техніки та обладнання 
вітчизняного 
виробництва 
 

грудень Управління 
аграрної 

інфраструктури 

Рівень забезпечення 
щорічної технологічної 
потреби у техніці 
вітчизняним 
сільгоспмашинобудува- 
нням  

1000 000,0 - - Сприяння оновленню 
парку 
сільськогосподарських 
машин та обладнання 
на суму понад  
5 млрд гривень 
 

Завдання 2. Стимулювання сільськогосподарських товаровиробників до страхування сільськогосподарської продукції 

2.1. Розробка та прийняття 
нормативно-правових 
актів щодо 
запровадження 
державної підтримки 
страхування 
сільськогосподарської 
продукції 
 

жовтень Фінансово-
економічний 
департамент 

Погоджено та подано на 
розгляд Кабінету 
Міністрів України  
проект постанови 

- - - Забезпечення 
виконання Закону 
України «Про 
особливості 
страхування 
сільськогосподарської 
продукції з державною 
підтримкою» 

2.2. 

 

Затвердження 
стандартизованого 
страхового продукту 
 

жовтень Фінансово-
економічний 
департамент 

Розроблено та прийнято 
відповідний нормативно-
правовий акт 

- - - Забезпечення 
виконання Закону 
України «Про 
особливості 
страхування 
сільськогосподарської 
продукції з державною 
підтримкою» 
 

2.3. Збір та узагальнення 
інформації від 
страхових компаній 
 

листопад Фінансово-
економічний 
департамент 

Сформовано реєстр - - - Забезпечення 
виконання Закону 
України «Про 
особливості 
страхування 
сільськогосподарської 
продукції з державною 
підтримкою» 
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2.4. Виплата часткової 
компенсації 
 

грудень Фінансово-
економічний 
департамент 

 

Підготовлено відповідну 
інформацію 

50 000,0 - - Забезпечення 
виконання Закону 
України «Про 
особливості 
страхування 
сільськогосподарської 
продукції з державною 
підтримкою» 
 

Завдання 3. Розширення доступу суб’єктів господарювання агропромислового комплексу до банківських кредитів 

3.1. Розробка та прийняття 
необхідних 
нормативно-правових 
актів 

IV квартал Фінансово-
економічний 
департамент 

 

Прийнято наказ 
Міністерства аграрної 
політики та 
продовольства України 

- - - Приведення власних 
нормативно-правових 
актів у відповідність до 
вимог законодавства 
 

3.2. Збір та узагальнення 
інформації від 
банківських установ 
 

листопад Фінансово-
економічний 
департамент 

 

Сформовано реєстр - - - Забезпечення 
спрямування 
бюджетних коштів для 
виплати часткового 
відшкодування вартості 
об'єктів 
 

3.3 Виплата часткової 
компенсації 
 

листопад Фінансово-
економічний 
департамент 

 

Підготовлено відповідну 
інформацію 

1 200 000,0 - - Забезпечення 
спрямування 
бюджетних коштів для 
виплати часткового 
відшкодування вартості 
об'єктів 
 

Завдання 4. Забезпечення стабільного бюджетного фінансування 

4.1. Проведення аналізу та,  
у разі необхідності, 
розробка проектів 
рішень уряду щодо 
перерозподілу деяких 
видатків державного 
бюджету, 
передбачених 
Мінагрополітики на 
2021рік 
 

IV квартал 
(у разі 

необхід-
ності) 

Фінансово-
економічний 
департамент 

Подано на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України проект 
розпорядження 

- -  -  Забезпечення 
виконання державного 
бюджету 
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4.2. Моніторинг 
фактичного 
фінансування 
державної підтримки 
сільськогосподарських 
товаровиробників за 
рахунок коштів 
державного бюджету 
 

IV квартал Фінансово-
економічний 
департамент 

Підготовлено 
інформаційно-аналітичні 
матеріали 

- -  -  Забезпечення 
виконання державного 
бюджету 

4.3. Підготовка пропозицій 
до проекту Закону 
України «Про 
Державний бюджет 
України на 2022 рік» 
 

вересень Фінансово-
економічний 
департамент 

Сформовано бюджетний 
запит 

- -  -  Забезпечення 
виконання державного 
бюджету 

Стратегічна ціль 4. Відновлені та модернізовані меліоративні системи 

Завдання 1. Покращення ефективності управління та використання меліоративних систем 

1.1. Сприяння залученню 
інвестицій у 
відновлення 
меліоративної 
інфраструктури 

грудень Управління 
аграрної 

інфраструктури 

Проект Закону України 
«Про організації 
водокористувачів та 
стимулювання 
гідротехнічної 
меліорації» схвалено 
Кабінетом Міністрів 
України та зареєстровано 
у Верховній Раді 
України 
 

- - - Ефективне проведення 
гідротехнічної 
меліорації на земельних 
ділянках 
сільськогосподарського 
призначення для 
збільшення площ 
зрошуваних земель, 
підвищення 
ефективності 
сільського 
господарства в умовах 
змін клімату, 
мінімізації ризиків 
припинення 
подачі/відведення води 
під час вегетаційного 
періоду, зменшення 
витрат держави на 
експлуатацію та 
обслуговування 
меліоративних систем 
та залучення інвестицій 
у відновлення 
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меліоративної 
інфраструктури 
 

Завдання 2. Надання фінансової підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, що провадять сільськогосподарську діяльність на 

меліорованих землях 

2.1. Запровадження 
механізму підтримки 
сільськогосподарських 
товаровиробників, що 
провадять 
сільськогосподарську 
діяльність на 
меліорованих землях 

грудень Управління 
аграрної 

інфраструктури 

Прийняття порядку 
використання коштів, 
передбачених у 
державному бюджеті для 
надання державної 
підтримки 
сільськогосподарським 
товаровиробникам, які 
використовують 
меліоровані землі 
 

- - - Підвищення 
ефективності 
сільського 
господарства в умовах 
змін клімату, 
стимулювання 
збільшення площ 
меліорованих земель та 
збільшення валового 
виробництва 
сільськогосподарської 
продукції 
 

Стратегічна ціль 5. Цифровізація та автоматизація взаємодії держави та суб’єктів 

аграрного сектору економіки 

Завдання 1. Встановлення дворівневої цифровізації галузей рослинництва, тваринництва та інженерно-технічного комплексу на рівні держави та 

суб’єктів господарювання через створення та впровадження єдиної комунікаційної платформи для аграрного ринку - омніканальної цифрової 

системи «ДАР» 

1.1. Дослідження вимог 
законодавства 
відповідної сфери 
регулювання та 
участь у розробці 
проекту нормативно-
правового акта у 
відповідній сфері 
 

грудень  Управління 
розвитку 
цифрових 

трансформацій в 
аграрному 

секторі 
економіки 

Опрацьовано 100 % 
чинних нормативно-
правових актів у 
відповідній сфері 
регулювання  

- - - Приведення власних 
нормативно-правових 
актів у відповідність до 
вимого законодавства 

 

Завдання 2. Запровадження електронної системи урядування галузі рибного господарства «eРиба» 

2.1. Вивчення вимог 
законодавства у сфері 
рибного господарства 
та участь у розробці 
проектів нормативно-
правових актів у 
відповідній сфері 

грудень  Управління 
розвитку 
цифрових 

трансформацій в 
аграрному 

секторі 
економіки 

Опрацьовано 100 % 
чинних нормативно-
правових актів у 
відповідній сфері 
регулювання  
 
 

- - - Приведення власних 
нормативно-правових 
актів у відповідність до 
вимог законодавства 
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Стратегічна ціль 6. Земельна реформа 

Завдання 1. Забезпечення організаційно-правових передумов для вільного доступу всіх учасників ринку земель до інформації про земельні 

відносини 

1.1. Розроблення та 
подання Кабінетові 
Міністрів України 
проекту постанови 
щодо затвердження 
Методики нормативної 
грошової оцінки 
земельних ділянок 

серпень Держгеокадастр Погоджено та подано на 
розгляд Кабінету 
Міністрів України  
проект постанови  

- - - Забезпечення 
нормативної грошової 
оцінки земельних 
ділянок усіх категорій 
та форм власності в 
межах території 
територіальних громад 
незалежно від їх 
розташування за 
принципом 
організаційної єдності 
процесу оцінки 
 

1.2. Розроблення та 
подання Кабінетові 
Міністрів України 
проекту постанови 
Кабінету Міністрів 
України «Про 
забезпечення 
проведення 
моніторингу земельних 
відносин» 
 

грудень Держгеокадастр Погоджено та подано на 
розгляд Кабінету 
Міністрів України  
проект постанови 

- - - Врегулювання порядку 
проведення 
моніторингу земельних 
відносин, у тому числі 
моніторингу ринку 
земель 

1.3. Внесення відомостей 
про нормативну 
грошову оцінку земель 
до Державного 
земельного кадастру 
 

IV квартал Держгеокадастр Внесено до Державного 
земельного кадастру 
відомостей про 
нормативну грошову 
оцінку 70 населених 
пунктів 
 

- - - Наповнення 
Державного земельного 
кадастру відомостями 
про нормативну 
грошову оцінку земель 

Завдання 2. Забезпечення ведення Державного земельного кадастру, наповнення його повними та достовірними відомостями 

2.1. Розроблення та 
подання на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України проекту 
постанови про внесення 
змін до Порядку 

липень Держгеокадастр Погоджено та подано на 
розгляд Кабінету 
Міністрів України  
проект постанови 

- - - Забезпечення 
приведення деяких 
актів Кабінету 
Міністрів України у 
відповідність із 
Законом України 



23 
 
ведення Державного 
земельного кадастру 
 

від 28 квітня 2021 року 
№ 1423-IX «Про 
внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
вдосконалення системи 
управління та 
дерегуляції у сфері 
земельних відносин» 
 

2.2. Розроблення та 
подання на розгляд 
Кабінету Міністрів 
України проекту 
постанови про 
затвердження Порядку 
реалізації пілотного 
проекту щодо внесення 
до Державного 
земельного кадастру 
відомостей про 
земельні ділянки 
сертифікованими 
інженерами-
землевпорядниками 

липень Держгеокадастр Погоджено та подано на 
розгляд Кабінету 
Міністрів України  
проект постанови 

- - - Затвердження Порядку 
реалізації пілотного 
проекту щодо внесення 
до Державного 
земельного кадастру 
відомостей про 
земельні ділянки 
сертифікованими 
інженерами-
землевпорядниками, 
вимоги щодо 
здійснення моніторингу 
виконання 
сертифікованими 
інженерами-
землевпорядниками 
повноважень 
державних кадастрових 
реєстраторів, порядок 
оскарження рішень про 
внесення відомостей до 
Державного земельного 
кадастру 
 

2.3. Запровадження 
реалізації пілотного 
проекту щодо внесення 
до Державного 
земельного кадастру 
відомостей про 
земельні ділянки 

грудень Держгеокадастр Створено технічний 
функціонал та розпочато 
реалізацію пілотного 
проекту 

- - - Спрощення процесу 
ведення Державного 
земельного кадастру 
шляхом надання 
сертифікованим 
інженерам-
землевпорядникам 



24 
 
сертифікованими 
інженерами-
землевпорядниками 

можливості внесення 
до Державного 
земельного кадастру 
відомостей про 
земельні ділянки 
 

2.4. Забезпечення технічної 
та організаційної 
можливості 
відображення на 
картографічній основі 
Державного земельного 
кадастру Раді міністрів 
Автономної Республіки 
Крим, органам 
виконавчої влади чи 
органам місцевого 
самоврядування 
відомостей, визначених 
змінами, що внесено 
Законом України                             
від 28 квітня 2021 р.                   
№ 1423-IX до частини 
сьомої статті 118 і 
частини третьої                      
статті 123 Земельного 
кодексу України 

грудень Держгеокадастр Створено технічний 
функціонал та 
забезпечено можливість 
відображення на 
картографічній основі 
Державного земельного 
кадастру відповідних 
відомостей  

- - - Забезпечення 
заінтересованих осіб 
публічним і відкритим 
доступом до інформації 
шляхом надання 
органам виконавчої 
влади та органам 
місцевого 
самоврядування у разі 
надання дозволу на 
розроблення проекту 
землеустрою щодо 
відведення земельної 
ділянки можливості 
протягом десяти 
робочих днів 
відображати на 
картографічній основі 
Державного земельного 
кадастру інформації 
щодо орієнтовного 
місця розташування 
земельної ділянки, дати 
та номера відповідного 
рішення, а також 
майбутнього цільового 
призначення земельної 
ділянки тощо 
 

2.5. Забезпечення 
організаційної і 
технічної можливості 
інформаційної 

грудень Держгеокадастр Забезпечено 
інформаційну взаємодію 
між Державним 
земельним кадастром та 

- - - Забезпечення 
прозорості та 
публічності процесу 
ведення Державного 
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взаємодії між 
Державним земельним 
кадастром та 
центральним органом 
виконавчої влади, що 
реалізує державну 
політику у сфері 
геологічного вивчення 
та раціонального 
використання надр 

центральним органом 
виконавчої влади, що 
реалізує державну 
політику у сфері 
геологічного вивчення та 
раціонального 
використання надр 

земельного кадастру, 
удосконалення 
програмного 
забезпечення 
Державного земельного 
кадастру (витяг про 
земельну ділянку, 
отриманий в порядку 
інформаційної 
взаємодії, міститиме: 
посилання на 
документи, на підставі 
яких відомості про 
обмеження у 
використанні земель 
внесені до Державного 
земельного кадастру, 
відомості про ділянки 
надр, надані у 
користування 
відповідно до 
спеціальних дозволів на 
користування надрами 
та гірничих відводів) 
 

2.6. Внесення до 
Державного земельного 
кадастру відомостей 
про земельні ділянки, 
права на які виникли до 
1 січня 2013 року 

листопад Держгеокадастр Внесено до Державного 
земельного кадастру 
відомості про 
26 відсотків земельних 
ділянок, права на які 
виникли до 1 січня 
2013 року 

- - - Наповнення 
Державного земельного 
кадастру повними та 
достовірними 
відомостями про 
земельні ділянки, 
речові права на які 
(документи, що 
посвідчують права на 
них) зареєстровано до              
1 січня 2013 року, але 
відомості про які 
відсутні в Державному 
земельному кадастрі 
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2.7. Внесення до 
Державного земельного 
кадастру відомостей 
про межі 
адміністративно-
територіальних 
одиниць 

грудень Держгеокадастр Внесено до Державного 
земельного кадастру 
відомості про                 
24 % меж 
адміністративно-
територіальних одиниць 

- - - Наповнення 
Державного земельного 
кадастру повними та 
достовірними 
відомостями про межі 
адміністративно-
територіальних 
одиниць 
 

Завдання 3. Удосконалення організаційно-правових засад землеустрою, консервації земель, охорони ґрунтів та відтворення їх родючості, 

оптимізація ведення Державного фонду документації із землеустрою 

3.1. Розроблення проекту 
Закону України «Про 
внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
охорони ґрунтів та 
відтворення їх 
родючості» 

листопад Держгеокадастр Погоджено та подано на 
розгляд проект Закону 
України до Кабінету 
Міністрів України 

- - - Підвищення 
ефективності реалізації 
державної політики у 
сфері охорони ґрунтів 
та відтворення їх 
родючості, у тому числі 
удосконалення обліку 
кількості та якості 
земель, шляхом 
врегулювання 
процедури внесення 
відомостей про якісні 
характеристики угідь, 
заходи щодо охорони 
земель і ґрунтів, 
обмеження у 
використанні земель до 
Державного земельного 
кадастру 
 

3.2. Розроблення проекту 
постанови Кабінету 
Міністрів України «Про 
затвердження Порядку 
консервації земель»  

грудень Держгеокадастр Погоджено та подано на 
розгляд Кабінету 
Міністрів України 
проект постанови  

- - - Визначення 
організаційних засад 
проведення консервації 
деградованих і 
малопродуктивних 
земель, господарське 
використання яких є 
екологічно 
небезпечним та 
економічно 
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неефективним, а також 
техногенно 
забруднених земельних 
ділянок, на яких 
неможливо одержати 
екологічно чисту 
продукцію, а 
перебування людей на 
цих земельних ділянках 
є небезпечним для їх 
здоров’я 
 

3.3. Розроблення проекту 
постанови Кабінету 
Міністрів України «Про 
затвердження Правил 
розроблення робочих 
проектів землеустрою» 
 
 

грудень Держгеокадастр Погоджено та подано на 
розгляд Кабінету 
Міністрів України 
проект постанови 

- - - Оптимізація процесів 
розроблення 
документації із 
землеустрою шляхом 
визначення вимог до 
складання робочих 
проектів землеустрою  

3.4. Проведення 
інвентаризації земель 
державної власності 

грудень Держгеокадастр Погоджено та подано на 
розгляд Кабінету 
Міністрів України 
проект постанови 

138 962,1 - - Наповнення 
Державного земельного 
кадастру відомостями 
про земельні ділянки 
сільськогосподарського 
призначення державної 
власності та інших 
категорій земель 
державної власності 
 

Завдання 4. Забезпечення функціонування національної інфраструктури геопросторових даних, виконання комплексу заходів з демаркації та 

делімітації державного кордону 

4.1. Розроблення проекту 
постанови «Про 
затвердження Порядку 
ведення державного 
обліку топографо-
геодезичних і 
картографічних робіт» 
 
 

вересень Держгеокадастр Погоджено та подано на 
розгляд Кабінету 
Міністрів України 
проект постанови 

- - - Врегулювання питання 
державного обліку 
топографо-геодезичних 
і картографічних робіт 
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4.2. Розроблення та 
подання на розгляд 
Верховної Ради 
України проекту 
Закону України «Про 
топографо-геодезичну 
та картографічну 
діяльність» 
 

грудень Держгеокадастр Погоджено проект 
Закону України «Про 
топографо-геодезичну та 
картографічну 
діяльність» Кабінетом 
Міністів України 
 

- - - Вдосконалення 
регулювання у сфері  
топографо-геодезичної 
і картографічної 
діяльності. 

4.3. Придбання та 
встановлення базових 
референцних станцій 
української 
перманентної 
(постійнодіючої) 
мережі спостережень 
глобальних 
навігаційних 
супутникових систем 

грудень Держгеокадастр Придбано та 
встановлено 20 базових 
референцних станцій 
української постійно 
діючої (перманентної) 
мережі спостережень 
глобальних навігаційних 
супутникових систем 

13 417,7 - - Створення мережі 
80 базових 
референцних станцій 
української постійно 
діючої (перманентної) 
мережі спостережень 
глобальних 
навігаційних 
супутникових систем, 
що становить 43 % від 
потреби (технічним 
проектом 
передбачається 
встановлення 185 
станцій УПМ ГНСС) 
 

4.4. Здійснення 
загальнодержавного 
топографічного та 
картографування 

грудень Держгеокадастр Створено (оновлено) 
топографічні карти 
масштабу 1:10 000 на 
територію України 
площею 5 336 кв. км  

13 754,6 - - Створення (оновлення) 
257 номенклатурних 
аркушів цифрових  
топографічних карт 
масштабу 1:10 000 на 
територію України, що 
становить 1 % від 
потреби (розграфка 
території України у 
масштабі 1:10 000 
складає 29 402 
номенклатурних 
аркушів, що покриває 
території 603 228 кв. 
км) 
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4.5. Топографо-геодезичне, 
картографічне та 
гідрографічне 
забезпечення робіт з 
демаркації та 
делімітації державного 
кордону 

грудень Держгеокадастр Виконано комплекс 
топографо-геодезичних, 
картографічних та 
гідрографічних робіт 
визначених Спільною 
українсько-білоруською 
та Спільною українсько-
молдовською 
демаркаційних комісіями 

4 405,0 - - Забезпечення 
виконання 100 % 
комплексу топографо-
геодезичних, 
картографічних та 
гідрографічних робіт 
визначених Спільною 
українсько-
білоруською та 
Спільною українсько-
молдовською 
демаркаційних 
комісіями 
 

Завдання 5. Унормування процедури утворення та порядку діяльності саморегулівних організацій у сфері землеустрою, топографо-геодезичної і 

картографічної діяльності, встановлення правил і порядку процедури надання гарантій захисту прав замовників документації 

5.1. Розроблення проекту 
постанови «Про 
внесення змін до 
постанови Кабінету 
Міністрів України                      
від 5 червня 2013 р. 
№ 398 та визнання 
такою, що втратила 
чинність, постанова 
Кабінету Міністрів 
України від 12 липня 
2006 р. № 974» 
 

жовтень Держгеокадастр Погоджено та подано на 
розгляд Кабінету 
Міністрів України 
проект постанови  

- - - Унормування 
процедури утворення 
та порядку діяльності 
саморегулівних 
організацій у сфері 
землеустрою та 
саморегулівних 
організацій у сфері 
топографо-геодезичної 
і картографічної 
діяльності 

5.2. Розроблення проекту 
постанови «Про 
затвердження Порядку і 
правил проведення 
обов’язкового 
страхування 
відповідальності 
розробників 
документації із 
землеустрою та 
виконавців топографо-
геодезичних і 

грудень  Держгеокадастр Погоджено та подано на 
розгляд Кабінету 
Міністрів України 
проект постанови 

- - - Встановлення правил і 
порядку, які визначать 
процедуру надання 
гарантій захисту прав 
замовників 
документації із 
землеустрою, 
замовників топографо-
геодезичних і 
картографічних робіт 
загальнодержавного 
призначення та третіх 
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картографічних робіт 
загальнодержавного 
призначення» 
 

осіб 

5.3. Розроблення проекту 
наказу Міністерства 
аграрної політики та 
продовольства України 
«Про питання 
сертифікації інженерів-
землевпорядників та 
інженерів-геодезистів» 

липень Держгеокадастр Прийнято наказ 
Міністерства аграрної 
політики та 
продовольства України 

- - - Унормування 
процедури роботи 
Комісій, видачі та 
анулювання 
кваліфікаційного 
сертифіката інженера-
землевпорядника та 
інженера-геодезиста та 
визначення форми 
документів 
(кваліфікаційного 
сертифікату інженера-
землевпорядника, 
витягу з Державного 
реєстру сертифікованих 
інженерів землевпоряд-
ників, витягу з 
Державного реєстру 
сертифікованих 
інженерів-геодезистів), 
що видаються 
Держгеокадастром 
 

6. Здійснення державного контролю за використанням та охороною земель 

6.1. Розроблення проекту 
постанови Кабінету 
Міністрів України «Про 
внесення змін до 
постанови Кабінету 
Міністрів України                   
від 25 липня 2007 року 
№ 963» 

грудень Держгеокадастр Погоджено та подано на 
розгляд Кабінету 
Міністрів України  
проект постанови  

- - - Запровадження 
методики розрахунку 
розміру шкоди, 
заподіяної внаслідок 
псування земель, 
порушення режиму, 
нормативів і правил їх 
використання; 
збільшення надходжень 
до бюджетів усіх рівнів 
від відшкодування 
шкоди, заподіяної 
внаслідок самовільного 
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зайняття земельних 
ділянок, використання 
земельних ділянок не за 
цільовим призначенням 
 

6.2. Організація здійснення 
державного нагляду 
(контролю) за 
топографо-
геодезичною і 
картографічною 
діяльністю 

IV квартал Держгеокадастр Проведено 520 заходів 
державного нагляду 
(контролю) щодо 
додержання суб’єктами 
господарювання вимог 
законодавства у сфері 
топографо-геодезичної і 
картографічної 
діяльності 
 

- - - Удосконалення 
державного нагляду 
(контролю) у сфері 
топографо-геодезичної 
і картографічної 
діяльності  

6.3. Організація та 
здійснення державного 
контролю за 
дотриманням 
земельного 
законодавства, 
використанням та 
охороною земель усіх 
категорій і форм 
власності 
 

IV квартал Держгеокадастр Проведено 15 000 
заходів державного 
нагляду (контролю) за 
дотриманням вимог 
земельного 
законодавства 

- - - Запобігання 
порушенням 
законодавства України 
у сфері використання 
та охорони земель, 
своєчасне виявлення 
таких порушень і 
вжиття відповідних 
заходів щодо їх 
усунення 

6.4. Організація здійснення  
державного нагляду 
(контролю) у сфері 
господарської 
діяльності 

IV квартал Держгеокадастр Здійснено 5 409 заходів 
державного нагляду 
(контролю) у сфері 
господарської діяльності, 
пов’язаної з 
використанням та 
охороною земель 

- - - Запобігання 
порушенням 
законодавства України 
у сфері використання 
та охорони земель 
внаслідок здійснення 
господарської 
діяльності 
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Стратегічна ціль 7. Забезпечення сталого використання і відтворення водних біоресурсів 

Завданя 1. Впорядкування організації промислового рибальства та раціональне використання водних біоресурсів 

1.2. Розроблення проекту 
постанови Кабінету 
Міністрів України «Про 
внесення змін в 
додатки 1-3 до 
постанови Кабінету 
Міністрів України від 
21 листопада 2011 р. 
№ 1209» 

вересень Держриб-
агентство 

Погоджено та подано на 
розгляд Кабінету 
Міністрів України  
проект постанови  

- - - Створення більш 
ефективного механізму 
щодо припинення 
порушень вимог 
законодавства у сфері 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища та 
усунення їх негативних 
наслідків, а також 
збільшення надходжень 
коштів до місцевих 
бюджетів 
 

1.3. Розроблення проекту 
розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України «Про 
схвалення Стратегії 
розвитку галузі 
рибного господарства 
України на період до 
2030 року» 

грудень 
 

Держриб-
агентство 

 

Проект розпорядження 
подано на розгляд 
Міністерству юстиції 
України для проведення 
правової експертизи 

- - - Визначення 
пріоритетних завдань, 
необхідних для 
удосконалення 
державної політики у 
сфері рибного 
господарства, 
створення сприятливих 
умов для збільшення 
об’ємів добування 
(вилову) водних 
біоресурсів, 
підвищення 
біопродуктивності 
рибогосподарських 
водних об’єктів (їх 
частин), нарощування 
виробництва рибної 
продукції з метою 
гарантування 
продовольчої безпеки 
держави 
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1.4. Підготовка проекту 
наказу Міністерства 
аграрної політики та 
продовольства України 
«Про затвердження 
Інструкції із 
застосування 
посадовими особами 
Державного агентства 
меліорації та рибного 
господарства України 
та його територіальних 
органів технічних 
приладів, що мають 
функції фото- і 
відеозйомки під час 
проведення 
рибоохоронних рейдів» 
 

вересень Держриб-
агентство 

Прийнято наказ 
Міністерства аграрної 
політики та 
продовольства України 
та зареєстровано в 
Міністерстві юстиції 
України 

- - - Запровадження 
допоміжних засобів для 
фіксації порушень 
законодавства в галузі 
охорони, використання 
і відтворення водних 
біоресурсів під час 
проведення 
рибоохоронних рейдів 

1.5. Підготовка проекту 
наказу Міністерства 
аграрної політики та 
продовольства України 
«Про затвердження 
Інструкції про порядок 
нарахування та 
внесення платежів за 
спеціальне 
використання водних 
біоресурсів» 
 

листопад Держриб-
агентство 

Прийнято наказ 
Міністерства аграрної 
політики та 
продовольства України 
та зареєстровано в 
Міністерстві юстиції 
України 

- - - Визначення порядку 
нарахування та 
внесення платежів за 
спеціальне 
використання водних 
біоресурсів, який 
відповідатиме 
законодавству 

1.6. Підготовка проекту 
наказу Міністерства 
аграрної політики та 
продовольства України 
«Про затвердження 
квот добування водних 
біоресурсів 
загальнодержавного 
значення в 
рибогосподарських 

листопад 
 

Держриб-
агентство 

Прийнято наказ 
Міністерства аграрної 
політики та 
продовольства України 
та зареєстровано в 
Міністерстві юстиції 
України 

- - - Забезпечення 
раціонального 
використання водних 
біоресурсів в 
рибогосподарських 
водних об’єктах (їх 
частинах) (крім 
Азовського моря із 
затоками) у 2022 році 
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водних об’єктах (їх 
частинах) (крім 
Азовського моря із 
затоками) у 2022 році» 
 

1.7. Підготовка проекту 
наказу Міністерства 
аграрної політики та 
продовольства України 
«Про затвердження 
квот добування водних 
біоресурсів 
загальнодержавного 
значення в Азовському 
морі із затоками у 2022 
році» 
 

листопад Держриб-
агентство 

Прийнято наказ 
Міністерства аграрної 
політики та 
продовольства України 
та зареєстровано в 
Міністерстві юстиції 
України 

- - - Забезпечення 
раціонального 
використання водних 
біоресурсів в 
Азовському морі із 
затоками у 2022 році 

1.8. Підготовка проекту 
наказу Міністерства 
аграрної політики та 
продовольства України 
«Про затвердження 
Режиму рибальства у 
рибогосподарських 
водних об’єктах (їх 
частинах) України у 
2022 році» 
 

листопад Держриб-
агентство 

 

Прийнято наказ 
Міністерства аграрної 
політики та 
продовольства України 
та зареєстровано в 
Міністерстві юстиції 
України 

- - - Визначення порядку 
здійснення і 
регулювання промислу 
у рибогосподарських 
водних об’єктах (їх 
частинах) України у 
2022 році 

1.9. Підготовка проекту 
наказу Міністерства 
аграрної політики та 
продовольства України 
«Про затвердження 
Режиму рибальства в 
басейні Азовського 
моря у 2022 році» 
 
 
 
 
 

листопад Держриб-
агентство 

Прийнято наказ 
Міністерства аграрної 
політики та 
продовольства України 
та зареєстровано в 
Міністерстві юстиції 
України 

- - - Визначення порядку 
здійснення і 
регулювання промислу 
в басейні Азовського 
моря у 2022 році 
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1.10. Підготовка проекту 
наказу Міністерства 
аграрної політики та 
продовольства України 
«Про затвердження 
Режиму рибальства в 
басейні Чорного моря у 
2022 році» 
 

листопад Держриб-
агентство  

Прийнято наказ 
Міністерства аграрної 
політики та 
продовольства України 
та зареєстровано в 
Міністерстві юстиції 
України 

- - - Визначення порядку 
здійснення і 
регулювання промислу 
в басейні Чорного моря 
у 2022 році 

Завдання 2. Виконання міжнародних договорів України з питань ведення рибного промислу 

2.1. Участь у 40-й сесії 
Комісії по збереженню 
морських живих 
ресурсів Антарктики 
(ККАМЛР) 

жовтень 
 

Держриб-
агентство  

Взято участь у засіданні 
комісії 

- - - Забезпечення захисту 
національних інтересів 
України в частині 
здійснення 
рибопромислової 
діяльності суднами під 
Державним Прапором 
України у зоні 
відповідальності 
ККАМЛАР 
 

2.2. Організація та участь у 
засіданнях робочих 
органів та черговій 
сесії Українсько-
Російської Комісії з 
питань рибальства в 
Азовському морі 
 

листопад Держриб-
агентство  

Учинено протокол 
засідання комісії 

- - - Визначення 
загальнобасейнових 
лімітів та 
міждержавних квот 
вилучення водних 
біоресурсів у 
Азовському морі 

2.3. Розроблення проєкту 
Закону «Про 
приєднання України до 
Угоди про заходи 
держави порту з 
недопущення, 
стримування та 
ліквідації незаконного, 
непідзвітного та 
нерегульованого 
рибальства» 
 

грудень Держриб-
агентство  

Погоджено та подано на 
розгляд проект Закону 
України до Кабінету 
Міністрів України 

- - - Опрацьовано питання 
приєднання України до 
Угоди про заходи 
держави порту з 
недопущення, 
стримування та 
ліквідації незаконного, 
непідзвітного та 
нерегульованого 
рибальства, вчиненої у 
м. Римі 22.11.2009 
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Стратегічна ціль 8. Упорядкування здійснення функцій Держгеокадастру, спрямування та координацію якого здійснює Мінагрополітики, 

пов’язаних із веденням Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року                   

№ 1051 (із змінами) 

Завдання 1. Затвердження Змін до Порядку адміністрування Державного земельного кадастру, затвердженого наказом Міністерства аграрної 

політики та продовольства України від 27 грудня 2012 року № 836, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 січня 2013 року за № 

153/22685 (із змінами) 

1.1. Участь у розробці 
проекту наказу 
Мінагрополітики «Про 
затвердження змін до 
Порядку 
адміністрування 
Державного земельного 
кадастру» 
 

жовтень Управління 
розвитку 
цифрових 

трансформацій в 
аграрному 

секторі 
економіки 

Підготовлено проект 
наказу 

- - - Приведення 
нормативно-правових 
актів у відповідність до 
чинного законодавства 
 

1.2. Погодження проекту 
наказу 
Мінагрополітики «Про 
затвердження змін до 
Порядку 
адміністрування 
Державного земельного 
кадастру» 
із заінтересованими 
органами та проведення 
державної реєстрації в 
Міністертсві юстиції 
України 
 

листопад  Управління 
розвитку 
цифрових 

трансформацій в 
аграрному 

секторі 
економіки 

Погоджено відповідний 
проект наказу з усіма 
заінтересованими 
органами 

- - - Упорядкування 
функцій 
адміністрування 
Державного земельного 
кадастру 

Стратегічна ціль 9. Оптимізації процесу подання форм статистичної звітності суб’єктами господарювання в рамках цифрової 

трансформації аграрної галузі 
Завдання 1. Створення міжвідомчої робочої групи при Міністерстві аграрної політики та продовольства України із оптимізації форм статистичної 

звітності у сфері сільського господарства   
1.1. Участь у розробці 

проекту наказу 
Мінагрополітики «Про 
утворення міжвідомчої 
робочої групи із 
оптимізації  
форм статистичної 

вересень Управління 
розвитку 
цифрових 

трансформацій в 
аграрному 

секторі 
економіки 

Підготовлено проект 
наказу Міністерства 
аграрної політики та 
продовольства України  

- - - Визначено методологію 
аналізу та перевірки 
даних, репрезентації та 
візуалізації показників, 
які будуть використані 
при подальшому 
розробленні 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0153-13#n13
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звітності 
у сфері сільського 
господарства» 
 
 

програмного 
забезпечення системи 
моніторингу земельних 
відносин  

Стратегічна ціль 10. Впровадження єдиної політики та сталого розвитку цифрових трансформацій і цифровізації у сферах, що відносяться до 

повноважень Мінагрополітики 

Завдання 1. Забезпечення організації належної роботи з питань кібербезпеки та захисту інформації структурними підрозділами Мінагрополітики, 

підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління Міністерства, центральними органами виконавчої влади, 

діяльність яких спрямовується і координується Міністром аграрної політики та продовольства України, їх територіальними органами, 

підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, діяльність яких 

спрямовується і координується Міністром  

1.1. Участь у розробці 
проекту наказу 
Мінагрополітики «Про 
організацію роботи в 
Мінагрополітики з 
питань цифрового 
розвитку» та 
погодження його із 
заінтересованими 
органами 
 

грудень Управління 
розвитку 
цифрових 

трансформацій в 
аграрному 

секторі 
економіки 

Підготовлено та 
погоджено відповідний 
проект наказу з усіма 
заінтересованими 
органами 

- - - Приведення власних 
нормативно-правових 
актів у відповідність до 
законодавства 


