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Звіт 

про виконання перспективного плану (основних напрямків)  

діяльності районної державної адміністрації на 2014 рік  

управлінням агропромислового розвитку  

 

Засідання колегії районної державної адміністрації 
 

1. Про стан готовності сільськогосподарських підприємств до весняно-

польових робіт – розглянуто на колегії 25 лютого 2014 року (розпорядження 

голови районної державної адміністрації від 25 лютого 2014 року №45). 

2. Про підсумки роботи галузі тваринництва за 2013 рік, основні завдання та 

перспективи розвитку – розглянуто на колегії 23 квітня 2014 року (розпорядження 

голови районної державної адміністрації від 25 квітня 2014 року №121). 

3. Про проведення комплексу організаційних робіт щодо підготовки 

сільськогосподарських підприємств району до збирання ранніх зернових культур 

у 2014 році – розглянуто на колегії 25 червня 2014 року (розпорядження голови 

районної державної адміністрації від 25 червня 2014 року №200). 

4. Про хід збирання ранніх зернових і зернобобових культур в 

господарствах району та стан формування регіонального запасу продовольчого 

зерна на 2014-2015 маркетинговий рік – розглянуто на колегії 30 липня 2014 року 

(розпорядження голови районної державної адміністрації від 04 серпня 2014 року 

№233). 

5. Про стан розрахунків за оренду майнових та земельних ділянок (паїв) 

сільськогосподарськими підприємствами району в 2014 році – розглянуто на 

колегії 26 листопада 2014 року (розпорядження голови районної державної 

адміністрації від 26 листопада 2014 року №387). 

 

Реформування аграрного сектора економіки та земельних відносин 

 

1. Господарства Богодухівського району зібрали 172,6 тис. тонн зернових 

культур, при запланованих 115,3 тис. тонн з урожайністю 47,6 ц/га                                                                     

(при плановій – 26,9 ц/га), з них ранніх зернових культур                                       

намолочено 24,1 тис. тонн, при урожайності 43,9 ц/га, кукурудзи – 45,5 тис. тонн, 

при урожайності 67,8 ц/га. 

Зібрано сої 10,0 тис. тонн (план – 6,8 тис. тонн), при урожайності                  

18,6 ц/га (планова – 13,5 ц/га), соняшнику – 36,5 тис. тонн (план –                             

21,4 тис. тонн), при урожайності 27,2 ц/га (планова – 19,8 ц/га).  
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Накопано 19,7 тис. тонн цукрових буряків при урожайності 617,3 ц/га 

(планова – 296,5 ц/га), вивезено цукросировини 18,6 тис. тонн. 

 В господарствах району посіяно озимих культур під урожай 2015 року               

23,3 тис. га, або 106% до плану 22,1 тис. га. 

Проведено підготовку зябу під урожай 2015 року на площі 48,6 тис. га 

(100%). 

 Придбано 2560 тонн мінеральних добрив (42% до плану 6095 тонн), 

укладено угоди на придбання засобів захисту рослин на 1860 тонн (31% до плану 

5766 тонн). 

Посіви озимих культур перебувають у задовільному стані на площі                      

23,1 тис. га (99% до площі посіву). 

Станом на 01 січня 2015 року в сільськогосподарських підприємствах 

району утримується 2739 голів великої рогатої худоби, з них –  903 голови корів, 

2544 голови свиней, 137 голів овець.  

У порівнянні з минулим роком чисельність великої рогатої худоби 

зменшилась на 94 голови, поголів’я корів основного стада на 237 голів, 

чисельність свиней скоротилась на 339 голів. 

 За 2014 рік господарствами вироблено 4351 тонна молока, 568 тонн м’яса 

(продукція вирощування). Валове виробництво молока у порівнянні з 2013 роком 

зменшено на 709 тонни (14%), виробництво м’яса за цей період зросло на            

91 тонну (19%). Надій молока на середньорічну корову склав 4485 кг, або 

збільшився на 157 кг (4%) проти рівня попереднього року.  

Протягом минулого року управлінням агропромислового розвитку 

проводилась робота з керівниками та спеціалістами сільгосппідприємств 

направлена на припинення скорочення утримуваного поголів’я сільгосптварин, 

збільшення валового виробництва продукції тваринництва, ріст продуктивності 

сільськогосподарських тварин, забезпечення повної потреби галузі тваринництва 

у кормах. 

2. Сільськогосподарські підприємства району при проведенні весняно-

польових робіт 2014 року були забезпечені в повному обсязі коштами та 

матеріально-технічними ресурсами. 

3. Для проведення весняно-польових робіт потреба в дизельному паливі 630 

тонн, бензину 269 тонн була забезпечена  в повному обсязі. 

Сільськогосподарським підприємствам району постійн0 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 2014-2015 

років, плани використання наявних кормових запасів. 

5. План розвитку агропромислового комплексу по галузям на 2014 рік 

уточнено та скореговано відповідно до виробничих програм 

сільськогосподарських підприємств. 
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6. Навчання інженерно-технічних працівників по підвищенню кваліфікації з 

експлуатації та технічному обслуговуванні нової сільськогосподарської техніки 

проведено в грудні 2014 року на базі ХНТСГУ ім. П.Василенка. 

7. Для ефективного використання сільськогосподарської техніки інтенсивно 

впроваджуються енергозберігаючі технології обробітку грунту, проведення 

аналізу стану посівних площ, їх структури грунту, засміченість бур’янами, 

визначення площ, на яких можна застосовувати способи мінімального обробітку 

грунту, який сприяє скороченню витрат на потребу потужностей техніки, 

дизпалива, підвищує продуктивність грунту. 

8.  Сільськогосподарським підприємствам району постійно надається 

методична допомога для організації заходів по створенню безпечних умов праці, 

пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху. 

9. Протягом минулого року було виплачено кредиторську заборгованість 

фізичним особам за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби 

та відшкодування за придбання установок індивідуального доїння. В 2014 році 

фінансова підтримка сільськогосподарських підприємств з бюджетів різних рівнів 

не надавалась. 

10. Протягом року, згідно плану навчання осіб, зарахованих до кадрового 

резерву на посади керівників і спеціалістів управління на 2014 рік проводилася 

робота з особами зарахованими до кадрового резерву.  

До кадрового резерву на посади (з урахуванням резерву на посади 

начальника та заступника управління) зараховано 14 осіб.  

11.  Весняно-польові роботи проведено в оптимальні агротехнічні строки з 

урахуванням погодно-кліматичних умов 2014 року. 

12. Проводився моніторинг стану розрахунків сільськогосподарських 

підприємств з виплати заробітної плати. 

В районі здійснюють господарську діяльність 142 сільськогосподарських 

формування різних форм власності,  в тому числі 107 селянських (фермерських) 

господарств. Протягом поточного року з керівниками сільськогосподарських 

підприємств району неодноразово проводились наради, співбесіди у голови 

районної державної адміністрації, де їм було рекомендовано підвищити заробітну 

плату.  

Проте, темпи розвитку сільськогосподарського виробництва, фінансово-

господарський стан сільгосппідприємств не забезпечили кардинальних змін у 

зростанні реальних доходів мешканців села. За період з 01.01.2014 року до 

01.12.2014 року заробітна плата одного штатного працівника по господарствах 

району збільшилась на 13% з 2104,40 грн. до 2371,88 грн. Мінімальна заробітна 

плата за цей період не змінювалась і складає 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. 
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14. В 2014 році сільськогосподарськими підприємствами було відкрито 

кредитних ліній на суму 10,0 млн.грн. 

15. Для удосконалення структури посівних площ із 52 суб’єктів 

господарювання, що мають в обробітку більше 100 га ріллі, отримали дозволи на 

розроблення та затвердження проектів землеустрою, що забезпечують еколого-

економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь і передбачають заходи 

з охорони земель 49, уклали договори з проектними організаціями – 19, 

виготовили проекти – 6.  

Інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських культур в 2014 

році застосовано на площі 56,5 тис.га, або 73% до загальної площі ріллі. 

 16. За минулий рік дійна череда району скоротилась на 237 голів (21%), у 

зв’язку із зменшенням утримуваного поголів’я корів у СФГ «Промінь»,                            

СВК ім. В.Н.Каразіна, ТОВ ім..Ватутіна, ОНВК, а також ліквідацією скотарства у 

ПСП ім.Т.Г.Шевченка. Свинопоголів’я за 2014 рік зменшилось на 339 голів 

(12%), за рахунок значного скорочення поголів’я свиней у ДП «Богодухівський 

сільськогосподарський учбово-курсовий комбінат», ТОВ СП «Родіна»,              

ПСП «Світанок», ФГ «Валері» та ліквідацією свинарства у СФГ «Промінь» та 

СТОВ ім. Ватутіна. 

17. Для збирання ранніх зернових культур було задіяно 129 зернозбиральних 

комбайнів, з них власних – 110, решта – залучені. Для приймання зерна було 

підготовлено 24  токових господарства, які повністю були укомплектовані 

протипожежним інвентарем. Забезпеченість механізаторськими кадрами 

становила 100%. 

18. В сільськогосподарських підприємствах району всіх форм власності при 

збиранні ранніх зернових культур було задіяно в роботі 110 одиниць збиральної 

техніки, в тому числі іноземного виробництва – 30 одиниць. Додатково було 

залучено 19 одиниць. 

Згідно розрахунків навантаження на 1 комбайн з урахуванням залучених 

становить – 220 га.  

Збирання ранніх зернових та зернобобових культур в господарствах району 

було проведено за 15 повних робочих днів. 

19. В 2014 році сільській молоді було надано 12 направлень на навчання у 

вищі навчальні заклади. 

20. Проводився моніторинг стану розрахунків сільськогосподарських 

підприємств району за оренду майнових та земельних паїв.  

У 2014 році нараховано та виплачено орендної плати по договорах оренди 

41041,3 тис.грн., що становить 3,7% від грошової оцінки орендованих земельних 

паїв.  

Як показує детальний аналіз розрахунків за оренду земельних паїв, станом 

на 31 грудня поточного року  показник нарахувань за 1 гектар орендованої землі 

становить 901 грн. (у 2013 році – 856 грн.) За оперативною інформацією                 

7 господарств виплачують більше, ніж 1000 гривень за один гектар (найвищим 

цей показник є по ТОВ “Патріот СВ”, і становить він 1143 грн. По ФГ “Валері” – 

1063 грн., ПАТ “Ульяновське” – 1057 грн., ФГ “Урожай-2005” – 1045 грн.,              
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СФГ “Влад” – 1016 грн., АТ “Спектр” – 1007 грн., СФГ “Малс” – 1001 грн.). Слід 

відмітити, що жодне з господарств району в 2014 році не нарахувало орендну 

плату меншу, ніж передбачається Указом Президента України від 19 серпня 2008 

року № 725 «Про невідкладні заходи щодо соціального захисту власників  

земельних ділянок та земельних часток (паїв)», а саме 3% від грошової оцінки 

вартості землі.  

У 2014 році майнові паї громадян згідно з оперативною інформацією 

орендують три господарства. Кількість співвласників, які передали майнові паї в 

оренду – 1886 осіб. Загальна вартість орендованого майна – 5174,7 тис. грн. 

Станом на 31 грудня 2014 року нараховано 56,6 тис. грн.,                            

виплачено – 51,5 тис. грн., або 91,0 %. У минулому році цей показник становив 

89,5 %. Не проведено розрахунки у ТОВ СП «Родіна». Причина – мізерний розмір 

майнових паїв, і як наслідок – небажання власників, що проживають за межами 

району, отримувати орендну плату.  

22. Збирання соняшнику, цукрових буряків, кукурудзи на зерно, а також, 

підготовка ґрунту під посів урожаю 2015 року проведено в оптимальні 

агротехнічні терміни. Збирання проводилось сучасною сільськогосподарською 

технікою. 

23. Підведення підсумків роботи галузей сільського господарства району 

планується розглянути на засіданні колегії районної державної адміністрації у І 

кварталі 2015 року. 

 

Наради, семінари, засідання консультативних,  

дорадчих та інших допоміжних органів 

   

1. Підготовлено та проведено нарад з : 

- керівниками сільськогосподарських підприємств – 4 

- головними агрономами – 4  

- головними зоотехніками – 6 

- головними інженерами – 4 

2. Нарада з питань збирання ранніх зернових культур у 2014 році проведена 

згідно плану проведення. 

3. В 2014 році проведено засідання комісії з врегулювання майнових питань 

реформованих сільгосппідприємств (Розпорядження голови РДА від 22.04.02 р. 

№102), а саме: 

- в лютому - Про стан виконання Указу Президента України від 29.01.2001 

року №62 «Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі 

реформування аграрного сектора економіки» в реформованих 

сільськогосподарських підприємствах Богодухівського району (Протокол від 

20.02.2014 №1); 

- в квітні - Про стан передачі у комунальну власність об’єктів соціальної 

інфраструктури, які належали колективним сільськогосподарським 

підприємствам (Протокол від 29.04.2014 р. №2). 

Дане засідання проводиться по мірі надходження матеріалів на комісію. 
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4. У зв’язку з відсутністю в районі суб’єктів господарювання, які мають 

право на отримання бюджетних коштів для розвитку виноградарства і 

садівництва комісію з розгляду заяв та документів одержувачів коштів 

державного бюджету для фінансової підтримки на розвиток виноградарства і 

садівництва скасовано (Розпорядження голови районної державної адміністрації 

від 25.12.2013 р. №481) 

5. В лютому минулого року  проведено засідання робочої групи з питань 

раціонального та ефективного використання земель, запобігання порушенням 

земельного законодавства та з  роз’яснювальної роботи щодо земельної реформи 

(Розпорядження голови РДА від 24 січня 2013 року №7) по питанню «Аналіз 

стану виконання договорів оренди земель сільськогосподарського призначення та 

земельних ділянок водного фонду» (Протокол від 26.02.2014 р. №1). 

 Засідання робочої групи проводиться по мірі потреби. 

 6. Комісія з обстеження земельних ділянок лісогосподарського призначення 

аграрного сектору району (Розпорядження від 19 вересня 2011 року №421 та 

від11 квітня 2013 року №93)  скасована (Розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 22.12.2014 р. №436). 

7. В 2014 році координаційною радою з екологічних проблем 

(Розпорядження голови РДА від 18 травня 2013 року №133) було розглянуто                  

2 питання, а саме: 

- Про хід перевірок екологічного стану р.Мерли (Протокол від 12.03.2014 р. 

№1); 

- Про розгляд звернень громадян стосовно забруднення атмосферного 

повітря ТОВ «Богодухівський молзавод» (Протокол від 16.12.2014 р. №2); 

 

Питання, розглянуті на апаратних нарадах у голови районної 

державної адміністрації 

 

1. Про підсумки роботи агропромислового комплексу району за 2013 рік. 

2. Про стан справ в районі щодо розвитку тваринництва та хід заготівлі 

кормів на період зимівлі 2014-2015 років. 

3. Про завершення комплексу осінніх польових робіт в господарствах 

району. 

 

 

Начальник управління  

агропромислового розвитку           М.Адаменко 

 
 


