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Що таке Мережа Сільського Розвитку? 

 



Механізми спрямовані на розширення 
можливостей  доступу всіх верств 
сільського населення до економічних 
вигод від  зростання в  аграрному 
секторі та поза аграрною діяльністю в 
сільській місцевості.  

 

Політика  Сільського  Розвитку  
 

 

 

 



ЗАСНОВНИКИ ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ  УМСР   
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Мальовничі сільські території, що пропонують 
широкий спектр зайнятості та можливостей 
отримання доходів, поліпшення якості життя 
для своїх громадян і сталого використання та 
охорони родючих українських земель,  природних 
ресурсів країни,  традиційних сільських родин. 

Мережа  сільського розвитку має спільне бачення  

 сільської місцевості України 



Основні завдання УМСР   

 створення нової ідеологічної платформи розвитку 

вітчизняного сільського господарства і села як 

державної політики і національного пріоритету не на 

словах, а в реальних діях;  

 спільними зусиллями  пропонувати конкретні дії, 

заходи і демонструвати практичні приклади як цього 

досягти, використовуючи позитивний досвід, 

накопичений на місцях: у селах, фермерських 

господарствах і громадах тощо, а також у різних 

країнах світу. 



 створювати можливості для якнайповнішого 
відстеження прагнень та інтересів сільських 
жителів, узагальнення їх і представлення на 
верхніх щаблях влади у вигляді 
конструктивних пропозицій; 

 сприяти реалізації цих інтересів при 
виробленні та здійсненні соціально-
економічної політики держави. 



Структура управління МЕРЕЖЕЮ 
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ЗАЯВКИ НА ЧЛЕНСТВО У МЕРЕЖІ  

 
 

Громадська спілка 
«Міжрегіональний союз 

птахівників та 
кормовиробників 

України» (Голова  Ради 
директорів  Вадим 

Шиян) 
 

 
 

Ізмаїльська міська 
громадська організація 

“Альнур” (засновник 
організації Ланге 

Вольфгант Роланд ) 
 

 
 

Торгово-
промислова палата України 
(Керівник відділу  
дерегуляції та розвитку МСП  
Коломієць Валерій  
Миколайович )  

 

 
 

ГО “Чугуївська 
правозахисна група ” 
(голова організації 
Пекареніна Орися 
Миколаївна) 

 
 
 

Колледж прессы и ТВ, 
глава попечительского 

совета  
(Вячеслав Головченко) 

 

 
Ірпінська громадська 
організація “ЖИТТЯ 
СПОЧАТКУ» 
координатор проектів 
Андрій Витяганець 

 
 
 

Об’єднане управління 
Пенсійного фонду України 
в Сокальському районі  
(головний спеціаліст  
Новосад Юлія  
Мирославівна)  

 

Журналіст, 
комунікаційний 

менеджер, громадська 
активістка (Ірина Баран) 

 
Партнерство по 

Вінницькій області 
(Юрій Краківський) 

 



Організації 
громадянського 

суспільства 

Українська  
мережа 

сільського 
розвитку 

  Зацікавлені сторони НСМ / потенційні члени 



Розрахунок витрат  для впровадження сімейного 
 фермерства  в Україні 

(у розрахунку на 1го суб'єкта) 

Статті витрат 

Витрати, грн 

Сімейна ферма - ФОП (2017) ОСГ (2015-2016) 

А. Оцінка  витрат ОСГ, грн 

1. Оцінка вартості втраченого робочого часу 
3191 - 

2. Транспортні витрати 324 - 

3. Витрати на оподаткування 
12 288 

85 (з га) 
103 (на 1 домогосподарство) 

4. Витрати на Інтернет, грн 70 - 

Разом витрат за 1-й рік регулювання 15873 85  

Всього витрат за 5-ть років регулювання 76270 515  

Б. Оцінка бюджетних витрат на адміністрування,  грн 

1. Надання консультацій 42 - 

2. Процедура обліку 83 9 

3. Процедури поточного контролю 42 - 

4. Інші процедури 152 - 

Разом витрат за 1-й рік регулювання 277 9 

Всього витрат за 5-ть років регулювання 1384 45 



Оцінка витрат ОСГ при реєстрації сімейної ферми-ФОПа  
(згідно з новими змінами у законодавстві)  
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• Підвищення мінімальної зарплати у 2017 р. призведе до збільшення податкового 
навантаження на ФОП; 

• У 2015 р. серед ОСГ, що сплачували земельний податок і реалізовували с.г. продукцію, 
середній розмір земельного податку складав 85 грн з гектара, а площа 
господарювання – 1,2 гектара. 



Оцінка кількості потенційних сімейних ферм у відповідності  
до їх економічних можливостей   

• Для того, щоб ОСГ зареєструвалося як сімейна ферма-ФОП, потрібно мати не менше 50 тис грн чистого 
доходу (за мінусом витрат на ведення с.г. діяльності ), виходячи з необхідності сплати усіх податків та 
покриття витрат, пов'язаних з необхідністю виконання регулювання (16 тис) та отримання доходу на рівні 
мінімальної зарплати (38 тис). 

• Сімейними фермерами при такому регулюванні можуть стати не більше 20 тис осіб, що мають ОСГ. 

Кількість потенційних суб'єктів регулювання
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  32 національні сільські мережі в ЄС  



Фактори успіху в запровадженні 
Мереж сільського розвитку у ЄС: 

Чітко визначені цілі 

Зацікавлені партнери 

Відповідна структура 
управління  

Достатнє ресурсне 
забезпечення 

Наявність цілого ряду каналів 
та методів комунікації між 
урядом, бізнесом і 
громадянським суспільством 

Гнучкість та адаптивність 


