
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Затверджую 

Заступник голови районної 

державної адміністрації 

_____________О.В.Юрченко 

“___”____________2014 року 

 

 

 

Звіт 

про виконання перспективного плану 

(основних напрямків) діяльності районної державної адміністрації 

на 2013 рік управлінням агропромислового розвитку 

 

Засідання колегії районної державної адміністрації 

1.Про стан готовності сільськогосподарських підприємств до весняно-

польових робіт – розглянуто на колегії 02 квітня 2013 року. 

2.Про проведення комплексу організаційних робіт щодо підготовки 

сільськогосподарських підприємств району до збирання ранніх зернових 

культур у 2012 році – розглянуто на колегії 26 червня 2013 року. 

3.Про підсумки роботи агропромислового комплексу району за                

9 місяців 2013 року – розглянуто на колегії 28 жовтня 2013 року. 

 

Реформування аграрного сектора економіки та земельних відносин 

1.Валове виробництво зернових культур по району склало                           

177,4 тис.тонн, або 165% до прогнозних показників, виробництво соняшнику 

40,0 тис. тонн, або 111%.  

Валовий збір овочів зріс на 11,9 тис. тонн у порівнянні з програмними 

показниками і склав 27,7 тис. тонн. 

Галуззю тваринництва вироблено – 5059 тонн молока (94% до рівня 

2012 року), продукція вирощування склала 476 тонн м’яса (69%), 

виробництво яєць склало – 5,0 тис. шт.. 

2.Сільськогосподарські підприємства району при проведенні весняно-

польових робіт 2013 року були забезпечені в повному обсязі коштами та 

матеріально-технічними ресурсами. 

3.Для проведення весняно-польових робіт потреба в дизельному паливі 

698 тонн, бензину 278 тонн була забезпечена в повному обсязі. 

Сільськогосподарським підприємствам району постійно надавалась 

інформація про наявність паливно-мастильних матеріалів на ринку 

нафтопродуктів. 

4.Ведеться постійний моніторинг ходу зимівлі галузі тваринництва, в 

господарствах розроблені Виробничі програми на період зимівлі                 

2013-2014 років, плани використання наявних кормових запасів. 
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5.План розвитку агропромислового комплексу району по галузям на 

2013 рік уточнено та скореговано відповідно до виробничих програм 

сільськогосподарських підприємств. 

6.Навчання інженерно-технічних працівників по підвищенню 

кваліфікації з експлуатації та технічному обслуговуванні нової 

сільськогосподарської техніки проведено в грудні 2013 році на базі          

ХНТСГ ім.П.П.Василенка 

7.Для ефективного використання сільськогосподарської техніки 

інтенсивно впроваджуються енергозберігаючі технології обробітку ґрунту. 

Проведення аналізу стану посівних площ, їх структури ґрунту, засміченість 

бур’янами визначає площі, на яких можна застосовувати способи 

мінімального обробітку ґрунту, який сприяє скороченню витрат на потребу 

потужності техніки, дизпалива, підвищує продуктивність ґрунту.  

8.Сільськогосподарським підприємствам району постійно надається 

методична допомога для організації заходів по створенню безпечних умов 

праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху. 

9. За минулий рік керівники тваринницьких агроформувань не виявили 

зацікавленості в отримання бюджетної підтримки галузі тваринництва. 

10. 

11.Весняно-польові роботи проведено в оптимальні агротехнічні 

строки з урахуванням погодно-кліматичним умов 2013 року. 

12. Аналіз показників здійснюється на підставі форми статистичної 

звітності 1-ПВ (місячна) “Звіт з праці” суб’єктів господарювання, які 

визначені як облікове коло по Богодухівському району Головним 

управлінням статистики в Харківській області. В минулому році звітували  7 

господарств району. 

За підсумками 2013 календарного року заробітна плата одного 

штатного працівника по господарствах району склала 2104,40 грн.   

Середня заробітна плата одного штатного працівника по 

сільськогосподарських підприємствах району за рік збільшилась на 17% з 

1799,13 грн. на 01.01.2013 року до 2104,40 грн. станом на 01.01.2014 року. 

Проаналізувавши темпи росту мінімальної заробітної плати за цей період, 

бачимо, що вона зросла лише на 6 % з 1147,0 грн. до 1218,0 грн. 

13.Протягом літнього періоду утримання худоби постійно проводився 

аналіз виробництва тваринницької продукції. В господарствах були 

розроблені плани зеленого конвеєру для безперебійного забезпечення худоби 

кормами в літній період та заготівлю їх на майбутню зимівлю.  

14.В 2013 році сільськогосподарськими підприємствами району було 

відкрито кредитних ліній на суму 9,0 млн.грн. 

15.В структурі посівних площ 2013 року  зерновий клин розташований 

на 54% площ орної землі, що відповідає нормам визначених постановою 

Кабінету міністрів України від 11 лютого 2010 року № 164 “Про 

затвердження нормативів оптимального співвідношення культур в сівозмінах 

в різних природно-сільськогосподарських регіонах”. 
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В 2013 році площа посіву соняшнику 17% до площі ріллі (по постанові 

– 9%). Кормові культури розташовувались на площі 5%, норма – 10-75%.  

16.За минулий рік дійна череда району скоротилась на 59 голів (2%). У 

зв’язку із зменшенням утримуваного поголів’я корів у СФГ “Промінь”, 

ОНВК, а також виключенням з облікового кола звітуючи підприємств 

психоневрологічного інтернату. Свинопоголів’я за 2013 рік зменшилось на 

109 голів (4%). За рахунок значного скорочення поголів’я свиней у               

СФГ “Промінь” 

17.При проведенні перевірок хлібозаготівельних підприємств району з 

питань дотримання нормативних актів при прийманні та зберіганні зерна при 

потребі залучалися спеціалісти управління агропромислового розвитку. 

18. В сільськогосподарських підприємствах району всіх форм власності 

при збиранні ранніх зернових культур було задіяно в роботі 113 одиниць 

власної техніки додатково залучено 19 одиниць техніки. Разом із залученими 

працювало 132 комбайни. Згідно розрахунків навантаження на 1 комбайн, з 

урахуванням залучених становить 220 га. При щоденному виробітку 2970 га 

збирання ранніх зернових та зернобобових культур в господарствах району 

було проведено за 15 повних робочих днів.  

По всіх наявних  токах господарств району проведена підготовка до 

прийому зерна урожаю 2013 року. Відремонтовано стаціонарні та пересувні 

зерноочисні машини. 

В кожному господарстві проведена робота по запобіганню нещасних 

випадків на збиральних роботах. Вжиті заходи, які дозволили забезпечити 

збереження урожаю, техніки та людей від нещасних випадків. 

Зернозбиральні комплекси та токові господарства були укомплектовані 

протипожежним інвентарем, проведено інструктажі з техніки безпеки з 

особами, які були задіяні на збиральних роботах, перевірена вся збиральна 

техніка на предмет відповідності її правилам технічної експлуатації. 

Створено умови для харчування, відпочинку та медичної допомоги 

працівникам на збиральних роботах. 

19.В 2013 році господарства всіх форм власності Богодухівського 

району провели збирання ранніх зернових та зернобобових культур на площі            

33521 га, зібрали 136,9 тис. тонн при урожайності 41,1 ц/га. Озимих культур 

посіяно на площі 23011 га, озимого ріпаку – 5313 га. 

20.  

21. Облікове коло господарств, що орендують земельні паї, в районі 

складається з тридцяти сільгосппідприємств. У 2013 році нараховано та 

виплачено орендної плати по договорах оренди 39115,0 тис. грн., що 

становить 3,5% від грошової оцінки орендованих земельних паїв. 

У 2013 році майнові паї громадян згідно з оперативною інформацією 

орендують три господарства. Кількість співвласників, які передали майнові 

паї в оренду – 1414 осіб. Загальна вартість орендованого майна – 4744,7 тис. 

грн. Станом на 08 січня 2014 року нараховано 49,5 тис. грн.,                            

виплачено – 44,3 тис. грн., або 89,5 %. У минулому році цей показник 

становив 91,6 %. 
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22.Соняшник, кукурудза на зерно зібрані зі всіх запланованих площ, 

отримано відповідно валовий збір 40,0 тис. тонн (план – 22,2 тис. тонн),        

39,8 тис. тонн (план – 24,3 тис. тонн). Зяблевий обробіток ґрунту проведено 

на площі 49,7 тис. га, або 100%. 

 23.Підведення підсумків роботи галузей сільського господарства 

району буде розглянуто на засіданні колегії районної державної адміністрації 

у лютому поточного року. 

 

Наради, семінари, засідання консультативних,  

дорадчих та інших допоміжних органів 

1.Підготовлено та проведено нарад з: 

керівниками сільськогосподарських підприємств – 5  

головними агрономами – 3  

головними зоотехніками – 5 

головними інженерами – 3 

2.Нарада з питань збирання ранніх зернових проведена згідно плану 

проведення. 

 3.Засідання комісій з розгляду заяв та документів одержувачів коштів 

згідно державних цільових програм проводились відповідно до затверджених 

порядків постанов КМУ. 

 4.Комісія з визначення переліку фізичних осіб, які мають право на 

часткове відшкодування витрат на установку індивідуального доїння при 

управління агропромислового розвитку протягом 2013 року провела                   

7 засідань. 

 4.Районна комісія для формування реєстру сільськогосподарських 

підприємств, які мають право на отримання бюджетних коштів для пересіву 

озимих зернових культур в 2012 році провела 3 засідання. 

  

Питання, розглянуті на апаратних нарадах  

районної державної адміністрації 

1.Про розвиток галузі тваринництва та виконання заходів, 

передбачених Програмою стабілізації та розвитку тваринництва в 

господарствах Богодухівського району на період 2010-2015 років. 

2.Про стан справ у районі щодо розвитку галузі тваринництва та 

підготовки до зимового періоду утримання худоби. 

3.Про стан виплати населенню дотацій за утримання великої рогатої 

худоби. 

4.Про стан справ у районі щодо розвитку тваринництва та хід заготівлі 

кормів  на період зимівлі 2012-2013 років. 

 5.Про стан використання земельних ресурсів на території району: стан 

виготовлення технічної документації, заключення договорів оренди та стан 

розрахунків за користування ними. 

 6.Про хід виконання Плану заходів щодо організаційного забезпечення 

обговорення та роз’яснення проекту Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні в частині 



 5 

проведення роз’яснювальної роботи серед населення району з питання 

земельної реформи. 

7.Про хід виконання постанови Кабінету Міністрів України від               

19 вересня 2007 року №1158 “Про затвердження Державної цільової 

програми розвитку українського села на період до 2015 року” (зі змінами). 

8.Про інновації та інвестиції в галузі сільського господарства. 

 

 

Начальник управління  

агропромислового розвитку             М.Г. Адаменко 

 

 

 
 


