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від “02“ квітня 2014 року

№ 91-р
м. Знам’янка

Про підсумки роботи
агропромислового комплексу
району за 2013 рік

Протягом 2013 року за результатами реалізації комплексної програми
розвитку аграрного сектора економіки Знам'янського району на 2008-2015 роки,
затвердженої рішенням районної ради від 29 липня 2008 року № 397, програми
економічного і соціального розвитку Знам’янського району на 2013 рік,
затвердженої рішенням районної ради від 21 грудня 2012 року № 325, та інших
організаційно-економічних заходів в аграрному секторі економіки району
досягнуто позитивних соціально-економічних показників.
Обсяг валової продукції сільського господарства по всіх категоріях
господарств за 2013 рік склав 577,6 млн. грн. або 110,0% до рівня минулого
року; по сільськогосподарських підприємствах – 462,2 млн. грн. (122,7%).
Виробництво валової продукції рослинництва по всіх категоріях
господарств району становить 504,9 млн. грн. або 111,3% до рівня 2012 року, в
тому числі по сільськогосподарських підприємствах району – 449, 9 млн. грн.
(123,3%).
У 2013 році по сільськогосподарських підприємствах району отримано
валовий збір зернових культур в кількості 250,0 тис. тонн, що становить 138,2%
до 2012 року, за рахунок збільшення порівняно з минулим роком посівних
площ на 6,9% та врожайності на 13,4 ц/га (фактична середньорайонна
врожайність – 59,0 ц/га, середньообласна – 46,5 ц/га).
Соняшнику зібрано 46,6 тис. тонн, що становить 124,1% до 2012 року, за
рахунок збільшення посівних площ на 5,3% та врожайності на 4,8 ц/га (31,7 ц/га
та 26,1 ц/га).
Сої отримано 10,6 тис. тонн, що становить 108,8% до 2012 року, за
рахунок збільшення врожайності на 3,6 ц/га (16,5 ц/га та 15,6 ц/га).
Валовий збір цукрового буряку склав 33,8 тис. тонн, що становить 62,9%
до 2012 року, за рахунок зменшення посівних площ на 39,2% (362,3 ц/га та
342,5ц/га).
Валовий збір ріпаку становить 4,6 тис. тонн, що складає 135,8% до
2012 року, за рахунок збільшення врожайності на 3,2 ц/га (27,5 ц/га та
24,1 ц/га).
Картоплі зібрано 88 тонн, що становить 160% до 2012 року, за рахунок
збільшення посівних площ на 11,8 га (57,8 ц/га та 103,0 ц/га).
Овочів зібрано 2988 тонн, що становить 64,4% до 2012 року, за рахунок
зменшення посівних площ на 37,3%(71,7 ц/га та 104,3ц/га).
Під врожай 2014 року, внаслідок несприятливих погодних умов, в районі
посіяно 13,3 тис. га озимих зернових культур, що становить 87% до

запланованого, з них: пшениці – 10,8 тис. га (80% до завдання), ячменю –
2,5 тис. га (138% до завдання), жита – 10 га (100% до завдання). Крім того,
озимого ріпаку посіяно на площі 1022 га (67%). На даний час 75% посівів
озимих зернових культур знаходяться в доброму стані, 25% – в задовільному.
У галузі тваринництва за звітний період отримано валової продукції по
всіх категоріях господарств в розмірі 72,7 млн. грн. або 102,1% до 2012 року, в
тому числі по сільськогосподарських підприємствах району відповідно
12,2 млн. грн. та 104,7% до 2012 року.
Виробництво м’яса по сільськогосподарських підприємствах району
склало 961,3 тонни (113,1% до 2012 року), молока – 16,3 тонни (4,3%),
зменшення відбулося у зв'язку з ліквідацією поголів'я молочного напрямку
продуктивності по ТДВ "Колос".
Середньодобовий приріст живої ваги великої рогатої худоби за 2013 рік
становить 911 г або 129,6,1% до 2012 року (по області 462 г), свиней – 477 г або
102,3% (по області 381 г).
Отримано приплоду поросят 9003 голів, що на 808 голів більше ніж у
2012 році, телят – 300 голів (на 8 голів менше).
Станом на 01 січня 2014 року поголів’я свиней склало 5593 голів, що на
31 голову більше до рівня 2012 року, поголів’я великої рогатої худоби –
586 голів (на 305 голів менше), поголів’я корів – 248 голів (на 38 голів менше).
Середньомісячна заробітна плата по підприємствах облікового кола за
2013 рік склала 2480,0 грн., що становить 93,6% до минулого року (2650,3 грн.).
Заборгованість із заробітної плати по сільськогосподарських підприємствах
району відсутня.
Найвищий рівень заробітної плати по: АФ "Іванківці" –3572,8 грн.,
ТДВ "Колос" – 3508,2 грн., ТОВ "Прогрес" – 2259,0 грн.; найнижчий рівень по:
ТОВ "АГРОДАР - УКРАЇНА ПЛЮС" – 1237,4 грн., СФГ "Росток" – 1280,6 грн.,
ТОВ АФ "Хлібодар" – 1897,5 грн.
За оренду землі орендодавцям у 2013 році виплачено 46996,5 тис. грн.,
що становить 100,3% до нарахованого.
У 2013 році господарствами району придбано 73 одиниць
сільськогосподарської техніки та обладнання на суму 18345 тис. грн., з них:
15 тракторів на суму 3557 тис. грн., 2 комбайни – 2500 тис. грн., посівної та
іншої сільськогосподарської техніки – 12288 тис. грн.
Згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня
2012 року № 246 "Про затвердження Порядку використання сум податку на
додану вартість, сплаченими переробними підприємствами до спеціального
фонду державного бюджету" (із змінами) протягом 2013 року управлінням
агропромислового розвитку райдержадміністрації прийнято від сільських рад
району реєстри та надано департаменту агропромислового розвитку
Кіровоградської обласної державної адміністрації відомості: про нарахування
дотацій за молодняк великої рогатої худоби 900 фізичним особам за збереження
1273 голів молодняку великої рогатої худоби на суму 481750 грн.; про
нарахування сум дотацій за продану на забій худобу 5 фізичним особам за
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3957 кг м’яса на суму 9893 грн.; про суми часткового відшкодування витрат
5 фізичним особам за закупівлю установок індивідуального доїння на суму
19350 грн.
На даний час сільськогосподарськими підприємствами району розпочато
комплекс весняно-польових робіт. Для успішного його проведення
забезпеченість сільгосптоваровиробників насіннєвим матеріалом ранніх
зернових культур становить 101% до потреби; мінеральними добривами –
100%; засобами захисту рослин – 100%; дизпаливом – 94%; бензином – 58%;
готовність техніки до проведення весняно-польових робіт становить 100%.
У 2014 році сільгосптоваровиробникам району необхідно провести
закриття вологи на площі 65,7 тис. га; посіяти ранніх зернових на площі 2355 га
(в тому числі: ячменю 1620 га, гороху 600 га), кукурудзи – 32000 га, гречки –
250 га, проса – 170 га, соняшнику – 17100 га, цукрового буряку – 967 га, сої –
8100 га.
Станом на 01 квітня 2014 року в районі підживлено 100% посівних площ
озимих зернових культур та 100% озимого ріпаку. Проведено закриття вологи
на 100% запланованих площ. Посіяно ранніх зернових культур 91% до
прогнозованих показників (в тому числі: ячменю 97%, гороху 71%),
цукрового буряку 64%, соняшнику 5%.
З метою забезпечення сталих позитивних тенденцій соціальноекономічного розвитку агропромислового комплексу району:

4) здійснення моніторингу наявності насіння, мінеральних добрив,
пестицидів, техніки, паливно-мастильних матеріалів, рівня їх цін та стану
забезпечення ними сільгосптоваровиробників;
5) щомісячне проведення попередніх розрахунків виробництва валової
продукції сільського господарства в аграрному секторі економіки району та по
сільськогосподарських підприємствах;
6) постійний контроль за введенням в експлуатацію молокопереробного
заводу СОК "Іванковецький світанок" в с. Юхимове;
7) надання сільським громадам району всебічну методичну допомогу по
розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації на селі.

1. Рекомендувати керівникам сільськогосподарських підприємств усіх
форм власності району:
1) приділити належну увагу підвищенню виробництва валової продукції,
розвитку тваринництва;
2) встановити рівень заробітної плати працівників на рівні
середньорайонного показника в розмірі 2480,0 грн.;
3) розробити проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне
обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь.
2. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації за
участю сільгосптоваровиробників та виконкомів сільських рад забезпечити:
1) здійснення контролю за своєчасним та якісним проведенням весняних
польових робіт у 2014 році;
2)
вжиття
організаційних
заходів
по
проведенню
посіву
сільськогосподарських культур на всіх прогнозованих площах відповідно до
програми економічного і соціального розвитку Знам'янського району на
2014 рік та погодно-кліматичних умов;
3) оптимізацію структури посівних площ ярих культур, передбачивши в
ній не менше 50% посівних площ під зерновими культурами, виходячи із стану
перезимівлі озимих культур та з урахуванням науково-обгрунтованих норм і
кон’юктури ринку;

3. Юридичному відділу апарату райдержадміністрації, управлінню
Держземагенства у Знам’янському районі активізувати роботу щодо укладання
та переукладання угод оренди землі на 3% і більше від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки.
4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 29 березня 2013 року № 108-р ”Про підсумки
роботи агропромислового комплексу за 2012 рік".
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Молодченка Д.М.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

Д. МОЛОДЧЕНКО

