
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від _____________ №_________ 

Київ 

 

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для підтримки вирощування енергетичних рослин 

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для підтримки вирощування енергетичних рослин, що додається. 

 

Прем'єр-міністр України 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від ___________ р. № ________  

 

ПОРЯДОК 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки 

вирощування енергетичних рослин 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті за програмою “Державна підтримка вирощування 

енергетичних рослин” (далі - бюджетні кошти). 

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінекоенерго. 

Відповідальним виконавцем бюджетної програми є Держенергоефективності. 

3. Бюджетні кошти надаються суб’єктам господарювання, які здійснюють 

вирощування енергетичних рослин, а саме верби, міскантусу, тополі (далі - 

суб’єкти господарювання), для часткової компенсації вартості (без урахування 

сум податку на додану вартість) виконаних робіт у поточному бюджетному році 

(далі - компенсація витрат) за такими напрямами: 



1) проведення робіт із закладення насаджень енергетичних рослин (проектні 

роботи, підготовка ґрунту та посадка) та придбаних матеріалів, необхідних 

для проведення таких робіт; 

2) проведення робіт із догляду за насадженнями енергетичних рослин та 

придбаних матеріалів, необхідних для проведення таких робіт. 

Бюджетні кошти спрямовуються також на погашення бюджетної кредиторської 

заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства. 

4. Для розгляду заяв про компенсацію та документів, поданих суб’єктами 

господарювання, вирішення інших питань щодо виплати компенсації за 

рахунок бюджетних коштів Держенергоефективності утворює комісію. 

 

5. Суб’єкт господарювання, який претендує на отримання компенсації за 

напрямом, визначеним підпунктом 1 пункту 3 цього Порядку, до 1 березня 

подає до Держенергоефективності у паперовому вигляді заяву за встановленою 

Мінекоенерго формою, на підставі якої комісія Держенергоефективності 

приймає рішення щодо включення суб’єкта господарювання до переліку 

претендентів на державну підтримку (далі - перелік претендентів), який 

розміщується протягом 10 робочих днів на офіційному веб-сайті 

Держенергоефективності. До заяви додаються такі документи:  

1) Установчий документ, що підтверджує вид діяльності суб’єкта 

господарювання, передбачений у пункті 3 цього Порядку, та витяг з Єдиного 

державного реєстру підприємств та організацій Україні (подаються копії 

зазначених документів, завірені посадовою особою суб’єкта 

господарювання); 

2) Проектна документація на закладення насаджень із зазначенням 

запланованої площі земельної ділянки, та сорту рослин, що плануються до 

висадження. Запланована площа земельних ділянок для закладення 

насаджень енергетичних рослин сумарно не повинна бути меншою, ніж 100 

гектарів; 

3) Документи, що посвідчують право власності або право користування 

земельною ділянкою; 

4) Довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком; 

5) Довідку про відсутність (наявність) заборгованості з виплати заробітної 

плати, сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), видані відповідними 

органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України та 

фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування; 

6) Зобов’язання щодо повернення до державного бюджету у місячний строк 

бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх 

незаконного одержання та/або нецільового використання. 

 

6. Підставами для відмови у включенні суб’єкта господарювання до переліку 

претендентів є: 



1) невідповідність суб’єкта господарювання вимогам пункту 3 цього 

Порядку; 

2) невідповідність запланованого сортового складу насаджень вимогам 

законодавства; 

3) запланована сумарна площа земельних ділянок для закладення насаджень 

енергетичних рослин не відповідає вимогам підпункту 2 пункту 5 цього 

Порядку; 

4) подання документів, що передбачені пунктом 5 цього Порядку, у 

неповному обсязі. 

7. Інформація про суб’єктів господарювання, яких не включено до переліку 

претендентів, оприлюднюється на офіційному веб-сайті 

Держенергоефективності із зазначенням підстав відмови. 

8. Суб’єкт господарювання, що включений до переліку претендентів, та 

здійснив закладення насаджень енергетичних рослин, до 1 жовтня подає до 

Держенергоефективності у паперовому вигляді заяву про компенсацію витрат 

та документи, що підтверджують закладення насаджень, за встановленими 

Мінекоенерго формами. До заяви додаються документи: 

1) Інформація про фактичну площу закладення насаджень енергетичних 

рослин; 

2) Довідка суб’єкта господарювання про фактичний обсяг виконаних робіт та 

понесених витрат на закладення насаджень енергетичних рослин;  
3) Інформація про показники сходження насаджень енергетичних рослин; 

4) У разі придбання садивного матеріалу – документи, що це підтверджують, 

та сертифікат, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу та 

сертифікат, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу; для ввезеного 

на митну територію України - фітосанітарний сертифікат та сертифікат 

країни-експортера (подаються копії зазначених документів, завірені 

посадовою особою суб’єкта господарювання); 

5) У разі використання садивного матеріалу сорту рослин, на який 

поширюються майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, - 

документ, що підтверджує правомірність такого використання (подаються 

копії зазначених документів, завірені посадовою особою суб’єкта 

господарювання). 

 

9. Члени комісії Держенергоефективності проводять протягом двадцять одного 

робочого дня з моменту отримання від суб’єкта господарювання документів, 

передбачених пунктом 8 цього Порядку, виїзні перевірки для підтвердження 

фактичних обсягів робіт, виконаних відповідними суб’єктами 

господарювання. Порядок проведення виїзних перевірок затверджується 

Мінекоенерго. 

10. За результатами проведення виїзної перевірки складається висновок, в якому 

зазначається інформація про показники сходження насаджень енергетичних 

рослин, інформація щодо відповідності фактичного обсягу виконаних робіт із 



закладення насаджень енергетичних рослин, відображеному в довідці, що 

подана суб’єктом господарювання, наявність зауважень членів комісії. 

Позитивний висновок комісії надається за умови сходження на момент 

проведення виїзної перевірки не менше 85% посадженого садивного 

матеріалу та досягнення насадженнями енергетичних рослин висоти в 

середньому не менше 1 метра, а також відповідності фактичного обсягу 

виконаних робіт із закладення насаджень енергетичних рослин, 

відображеному в довідці, що подана суб’єктом господарювання. 

11. За умови надання позитивного висновку членами комісії, що проводили 

виїзну перевірку, та на підставі поданої відповідно до пункту 5 цього Порядку 

заяви, Держенергоефективності перераховує бюджетні кошти на поточний 

рахунок суб’єкта господарювання, відкритий в банку, у розмірі 12 500 

гривень/гектар (без ПДВ). 

 

12. Суб’єкт господарювання, який претендує на отримання компенсації за 

напрямом, визначеним підпунктом 2 пункту 3 цього Порядку, та отримав 

компенсацію витрат, передбачену підпунктом 1 пункту 3 цього Порядку у 

бюджетному році, що передує попередньому бюджетному року, до 1 жовтня 

подає до Держенергоефективності у паперовому вигляді заяву про 

компенсацію витрат та документи, що підтверджують проведення робіт із 

догляду за насадженнями, за встановленими Мінекоенерго формами. До заяви 

додаються документи: 

1) Інформація про фактичну площу насаджень енергетичних рослин; 

2) Довідка суб’єкта господарювання про фактичний обсяг виконаних робіт 

та понесених витрат на догляд за насадженнями;  

3) Інформація про показники фактичного зростання насаджень 

енергетичних рослин. 

 

13. Члени комісії Держенергоефективності проводять протягом двадцять одного 

робочого дня з моменту отримання від суб’єкта господарювання документів, 

передбачених пунктом 12 цього Порядку, виїзну перевірку для підтвердження 

факту зростання насаджень та проведення робіт із догляду за насадженнями 

енергетичних рослин. 

14. За результатом проведення виїзної перевірки складається висновок, в якому 

зазначається інформація про показники фактичного зростання насаджень 

енергетичних рослин, інформація щодо відповідності фактичного обсягу 

виконаних робіт із догляду за насадженнями, відображеному в довідці, що 

подана суб’єктом господарювання, наявність зауважень членів комісії. 

Позитивний висновок комісії надається за умови збереження на момент 

проведення виїзної перевірки зростання не менше 80% посадженого 

садивного матеріалу та досягнення насадженнями енергетичних рослин 

висоти в середньому не менше 2 метрів, а також відповідності фактичного 



обсягу виконаних робіт із догляду за насадженнями, відображеному в довідці, 

що подана суб’єктом господарювання. 

15. За умови надання позитивного висновку членами комісії, що проводили 

виїзну перевірку, та на підставі поданої відповідно до пункту 12 цього 

Порядку заяви, Держенергоефективності перераховує бюджетні кошти на 

поточний рахунок суб’єкта господарювання, відкритий в банку, у розмірі 12 

500 гривень/гектар (без ПДВ). 

16. У разі невиплати суб’єктам господарювання з незалежних від них причин 

компенсації за прийнятим Держенергоефективності рішенням в межах 

бюджетних призначень на відповідний рік така компенсація виплачується у 

наступному бюджетному році у разі наявності бюджетних призначень у 

такому бюджетному році. 

17. Підставами для відмови Держенергоефективності у виплаті компенсації 

витрат суб’єктам господарювання є: 

1) визнання їх банкрутами або порушення щодо них справи про банкрутство, 

перебування у процесі реорганізації чи ліквідації або наявність 

простроченої більш як півроку заборгованості за податками та зборами, що 

контролюються контролюючими органами; 

2) подання документів у неповному обсязі; 

3) подання недостовірної інформації; 

4) встановлення контролюючими органами факту нецільового та/або 

неефективного використання бюджетних коштів. 

18. Інформація про спрямування бюджетних коштів оприлюднюється на 

офіційному веб-сайті Держенергоефективності. 

19. Складення та подання звітності про використання бюджетних коштів, а також 

контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому 

законодавством порядку. 

 

 

 


