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від 23.03.2016 р. № 60
Про Програму розвитку
агропромислового комплексу
Олевського району на 2016-2020 роки
Розглянувши подану районною державною адміністрацією Програму
розвитку агропромислового комплексу Олевського району на 2016-2020 роки
та враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань
агропромислового комплексу, екології, земельних відносин та розвитку села,
керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму розвитку агропромислового комплексу
Олевського району на 2016-2020 роки, згідно з додатком.
2. Хід реалізації програмних завдань, заходів періодично виносити на
розгляд районної ради та її постійну комісію з питань агропромислового
комплексу, екології, земельних відносин та розвитку села, а звіт районної
державної адміністрації про виконання Програми у березні місяці щороку.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань агропромислового комплексу, екології,
земельних відносин та розвитку села,
Голова ради

В.М.Троц
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1. Загальна характеристика Програми
1.
2.
3.

Ініціатор розроблення
Програми
Дата, номер і назва
документа про
розроблення Програми
Розробник Програми

4.

Відповідальний
виконавець Програми

5.

Учасники Програми

6.

Термін реалізації
Програми
Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
Програми
У тому числі кошти
державного бюджету
кошти обласного
бюджету
кошти районного
бюджету
інші джерела
фінансування

7.

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Олевська державна районна адміністрація
Розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 24.11.2015 року № 395
Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації
Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації, сільськогосподарські
підприємства, особисті селянські
господарства, територіальні громади
Управління агропромислового розвитку,
органи місцевого самоврядування,
управління фінансів,
2016-2020 роки
11,77 млн. гривень

6,69 млн. гривень
4,83 млн. гривень
0,25 млн. гривень
__________ млн. гривень

2. Мета Програми
Мета Програми – сприяння сталому розвитку основних галузей
агропромислового комплексу через механізм впровадження державної
політики в агропромисловому комплексі реалізації регіональних, місцевих
заходів підтримки.
Рослинницька галузь.
Оптимізація структури посівів, впровадження науково-обґрунтованих
сівозмін та попередників.
Удосконалення та розвиток системи насінництва в загальному
контексті сортового забезпечення посівів.
Збільшення посівних площ, урожайності та валового збору основних
сільськогосподарських культур, зокрема: пшениці, жита, вівса, картоплі,
овочів, кормових культур та експертних культур: кукурудзи, сої.
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Відродження традиційної для району галузі хмелярства.
Покращення фізико-хімічних властивостей ґрунтового покриву земель
сільськогосподарського призначення, збереження та відтворення родючості
ґрунтів.
Тваринницька галузь.
Стабілізація та нарощування поголів’я худоби за рахунок власного
відтворення та закупівлі теличок в особистих селянських господарствах – 150
голів. Збільшення виробництва молока м’яса за рахунок збільшення поголів’я
худоби в сільськогосподарських підприємствах та особистих селянських
господарствах та підвищення продуктивності корів до 3000 кг. Впровадження
організаційних заходів проведення селекції в тваринництві. Створення нових
пунктів штучного занасінення в кількості 3 штуки. Забезпечення
ветеринарного обслуговування, епізоотичної безпеки, відкриття ветеринарних
аптек при обслуговуючих кооперативах с. Жубровичі, Хочино. Створення
нових фермерських господарств по розведенню та вирощуванню ВРХ з
маточним поголів’ям 25 корів з шлейфом 65 голів на території
Замисловицької, Жовтневої територіальних громад.
Збільшення поголів’я ВРХ, свиней, птиці за рахунок залучення
інвестиційних коштів вітчизняного та закордонного походження для
створення високотоварних виробничо-переробних комплексів.
Збільшення чисельності бджолосімей, обсягів виробництва продукції
бджільництва для забезпечення населення району високоякісними продуктами
харчування (зокрема медом), для ефективного запилення ентомофільних
рослин. Сприяння підвищенню технологічного рівня виробництва, переробки,
фасування та зростання конкурентоспроможності продукції бджільництва на
внутрішньому та зовнішньому ринках за рахунок коштів державного,
обласного і районного бюджетів.
Фермерські господарства.
Покращення результативності та ефективності діяльності фермерських
господарств, збільшення їх внеску у виробництво сільськогосподарської
продукції, посилення економічної та соціальної ролі фермерства в аграрному
секторі економіки району. Впровадження бізнес-проектів по створенню
фермерських господарств по утриманню 25-50 голів ВРХ м’ясного,
молочного та комбінованого напряму продуктивності.
Особисті селянські господарства.
Розширення та вдосконалення мережі інфраструктури аграрного ринку
для надання господарствам населення доступних у ціні послуг з обробітку
ґрунту, збирання врожаю, збільшення виробництва та реалізації
сільськогосподарської продукції, підвищення рівня життя сільського
населення.

6

Інфраструктура аграрного ринку.
Удосконалення механізмів фінансової підтримки, матеріальнотехнічного забезпечення, правових, соціально-економічних та організаційних
умов для створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів,
формування їх інфраструктури; зняття перешкод на шляху до організованого
аграрного ринку, надання доступних у ціні послуг з обробітку ґрунту,
збирання врожаю та інших послуг особистим селянським, фермерським
господарствам
та
фізичним
особам
–
сільськогосподарським
товаровиробникам.
Покращення організаційних та економічних умов по створенню та
розвитку оптових ринків збуту сільськогосподарської продукції та продуктів її
переробки, що забезпечить прозорий ринковий механізм реалізації
сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, підвищить якість
товарів та знизить кінцеву ціну.
Індивідуальне житлове будівництво на селі «Власний дім».
Основною метою є збільшення обсягів індивідуального житлового
будівництва, забезпечення його доступності для всіх сільських жителів
району, які потребують поліпшення житлових умов, надання фінансової
підтримки особистим селянським господарствам.
Кадрове забезпечення.
Метою є відтворення робітничого трудового потенціалу для
агропромислового комплексу району та соціальної сфери шляхом істотного
підвищення
мобільності
робочої
сили
(професійної,
соціальної,
територіальної), задоволення потреб особистості, суспільства і держави в
освітніх послугах з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
різних категорій населення згідно потреб на ринку праці, забезпечення рівного
доступу до якісної і безоплатної первинної професійної освіти, підготовка,
перепідготовка і підвищення кваліфікації робітників, формування творчої,
духовно багатої особистості з урахуванням її потреб, інтересів і здібностей.

3. Шляхи і способи розв’язання проблем
Рослинницька галузь.
Зерно.
Інтенсифікація розвитку зернового господарства району та збільшення
обсягів виробництва зерна можливе при досягненні:
- оптимізації структури посівів, сівозмін, попередників;
- запровадженні раціональних технологій обробітку ґрунту;
- оптимізації застосування мінеральних добрив, біостимуляторів
росту та мікробіологічних препаратів, сучасних засобів захисту
передбачається
за
рахунок
переоснащення
господарств
високотехнологічними
агрегатами, впровадження
ресурсозберігаючих
технологій, забезпечення дотримання оптимальної структури посівних площ,
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вдосконалення систем удобрення та захисту рослин, розвитку ринку зерна та
більш ефективного використання біокліматичного потенціалу і зональних
природнокліматичних умов вирощування окремих зернових культур.
Виділення з районного бюджету коштів під програму «Зерно» для сортозаміни
або сортооновлення.
Картопля.
Відродження промислового виробництва картоплі та розширення площ
її посадки у дрібних фермерських господарствах можливе лише шляхом
відновлення матеріально-технічної бази в частині часткового відшкодування
вартості сільськогосподарської техніки коштами з державного бюджету.
Окрім цього, серед способів розв’язання проблем картоплярства є
вдосконалення агротехніки, використання високорепродукційного насіння
перспективних сортів.
Другий шлях – це впровадження інвестиційних проектів за рахунок
власних та іноземних грантів, як це робить ТОВ «Лугіни Агро» на території
Руднє-Бистрянської, Камʼянської сільських рад.
Овочі
Подальший розвиток овочівництва прогнозується за рахунок
вирішення комплексу питань, серед яких:
- логістика продукції овочівництва;
- участь сільськогосподарських підприємств в ярмаркових заходах;
- створення майданчиків реалізації овочевої продукції.
Садівництво.
Інтенсифікація розвитку садівництва передбачається за рахунок
зосередження виробництва плодово-ягідної продукції в агроформуваннях та
фермерських господарствах, розвитку сфери реалізації та
створення
спеціалізованих плодово-ягідних сховищ. Виділення з державного бюджету
коштів на закладку та догляд за молодими плодово-ягідними насадженнями
сприятиме розширенню їх площ та збільшенню виробництва даної продукції
для потреб району.
Хміль.
Кардинальне поліпшення стану галузі хмелярства в районі можливе
шляхом:
- забезпечення вчасного проведення ремонту існуючих насаджень та
закладки нових;
- створення налагодженої системи розсадництва на науковій основі,
формування мережі базових розсадницьких господарств;
- розробки та впровадження енергозберігаючих технологій
вирощування, збирання та переробки хмелю;
- врегулювання на законодавчому рівні ринку вирощеної
хмелепродукції.
Хімічна меліорація (вапнування) кислих ґрунтів.
Для забезпечення високих і стабільних врожаїв сільськогосподарських
культур на кислих ґрунтах, яких в районі станом на 01.01.11 року
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нараховується понад 16,0 тис. га, необхідним і обов'язковим агрозаходом є
хімічна меліорація.
Внесення вапна має глибокий і багатосторонній вплив на ґрунт, а саме
– зменшує кислотність ґрунтового розчину, активізує мікробіологічну
діяльність, збільшує ємність і вологозабезпеченість ґрунту, створює
сприятливі умови для мобілізації поживних речовин, є джерелом надходження
кальцію до рослин.
Основним напрямком є залучення до програми коштів місцевих
бюджетів у товариствах, які планують посів нетрадиційних культур для
Полісся (соняшник, соя).
Кормовиробництво.
Збільшення обсягів виробництва кормів повинно відбуватися за
рахунок:
- підвищення родючості ґрунтів;
- зростання урожайності кормових культур;
- удосконалення структур посівних площ;
- технологій вирощування та заготівлі і зберігання кормів;
- ефективного використання культурних пасовищ, природних
кормових угідь, в тому числі залуження і пере залуження луків і
пасовищ за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів
сільськогосподарських підприємств.
Все це буде сприяти розширенню посівних площ кормових культур,
покращенню якості кормів.
Тваринницька галузь.
Молочне скотарство.
Вирішення проблеми розвитку молочного скотарства буде здійснюватись
за рахунок нарощування чисельності поголів’я корів, вдосконалення селекційноплемінної роботи, стабільного кормозабезпечення.
Залучення інвестицій і фінансової підтримки з боку державного і
місцевого бюджетів у розвиток великотоварного виробництва та підтримки
розвитку галузі в особистих селянських господарствах.
М’ясне скотарство.
Розв’язання проблеми можливе за зміцнення матеріально-технічної бази
галузі м’ясного скотарства шляхом надання відчутної фінансової підтримки із
державного та місцевого бюджетів за утримання маточного поголів’я корів
м’ясного напряму продуктивності та дотування виробництва високоякісної
яловичини.
Свинарство.
Зростання обсягів виробництва продукції свинарства буде досягнуто
шляхом нарощування чисельності свиней, інтенсивного використання наявного
поголів’я в усіх категоріях господарств, вдосконалення селекційно-племінної
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роботи в галузі свинарства, забезпечення повноцінними комбікормами, залучення
інвестицій в організацію великотоварного спеціалізованого виробництва.
Бджільництво.
Вирішення проблеми буде здійснюватись за рахунок нарощування
обсягів виробництва продукції бджільництва для забезпечення населення
району високоякісними продуктами харчування, зокрема медом, збільшення
кількості бджолиних сімей для ефективного запилення ентомофільних рослин,
інтеграції пасічників районну структуру виробників продукції бджільництва
та сприяння подальшому підвищенню технологічного рівня виробництва,
переробки і фасування та зростання конкурентоспроможності її на
внутрішньому та зовнішньому ринках при реальній підтримці за рахунок
коштів обласного і районного бюджетів.
Фермерські господарства.
Перспективи розвитку фермерських господарств розглядаються в
контексті розвитку малого і середнього бізнесу аграрного сектору економіки з
можливою фінансовою підтримкою через державний фонд з залученням
коштів державного бюджету та коштів іноземних інвестицій та програм.
Особисті селянські господарства.
Вирішення головних проблем діяльності особистих селянських
господарств шляхом:
сприяння
реалізації
сільськогосподарської
продукції:
на
організованому аграрному ринку; через збутові сільськогосподарські
кооперативи; участі в сільськогосподарських продовольчих ярмарках;
- закупівлі за рахунок коштів обласного та районного бюджету
індивідуальних доїльних апаратів.
Інфраструктура аграрного ринку.
Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи.
Для успішного розвитку та функціонування сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів необхідно сприяти поліпшенню їх матеріальнотехнічної бази за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, що
забезпечить просування сільськогосподарської продукції особистих
селянських,
фермерських
господарств
та
фізичних
осіб
–
сільськогосподарських товаровиробників на організований аграрний ринок за
стабільними цінами, сприятиме в цілому реалізації потенціалу аграрного
сектору економіки та підвищення його конкурентоспроможності.
Оптові ринки.
Розв’язати проблему, пов’язану із створенням оптових ринків
сільськогосподарської продукції, можливо шляхом надання державної
підтримки разом із залученням інвестицій, спрощення процедури виділення
земельних ділянок для будівництва приміщень під оптові ринки, підготовки
технічних проектів будівництва оптових ринків. Спрямування бюджетних
коштів на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими
середньостроковими та довгостроковими кредитами на підтримку будівництва
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та реконструкції виробничих об’єктів, закупівлю технологічного обладнання.
Це сприятиме створенню оптових ринків збуту сільськогосподарської
продукції та продуктів її переробки.
Індивідуальне житлове будівництво на селі «Власний дім».
Одним із шляхів розв’язання проблеми житлового будівництва в
сільській місцевості являється фінансова підтримка з державного, обласного
та місцевих бюджетів, шляхом пільгового кредитування.
Кадрове забезпечення.
Вирішення проблеми забезпечення сільськогосподарських (переробних)
підприємств, селянських (фермерських) господарств та установ соціальної сфери
робітничими кадрами буде здійснюватись шляхом підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації, навчання різних категорій працівників на курсах
цільового призначення на базі Олевського МНВК за професіями: трактористмашиніст
сільськогосподарського
виробництва,
слюсар
з
ремонту
сільськогосподарських машин, оператор комп’ютерного набору.
Виділення коштів Олевському МНВК із районного, обласного та
державного бюджету на підготовку, перепідготовку та підвищення
кваліфікації робітничих кадрів, при наявній матеріально-технічній базі та
кваліфікованому педагогічному складу, дасть можливість забезпечити потребу
та стабільну ротацію робітничих кадрів для агропромислового комплексу
району та соціальної сфери села.

4. Основні завдання та заходи
Рослинницька галузь.
Зерно.
Посівні площі зернових культур в районі мають становити 2016 рік –
5,0 тис. га, у тому числі пшениці 0,80 тис. га (16% зернового клину) та жита
1,8 тис. га (36%).
Площі посіву круп’яних культур необхідно довести до 520 га,
зернобобових до 100 га, кукурудзи на зерно – 20 га, гречки – 200 га, просо –
200 га.
Для досягнення таких показників необхідно:
- удосконалити землекористування, під зернові культури віднести
кращі землі, вилучити із обробітку еродовані та малопродуктивні;
- здійснити розміщення зернових по кращих попередниках, чистих і
зайнятих парах, багаторічних і однорічних травах, зернобобових
культурах;
- при значній насиченості сівозміни зерновими
вирощувати поукісні та пожнивні культури;
- запроваджувати у
обробітку ґрунту;

виробництво

енергозберігаючі

культурами
технології
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-

витримувати науково-обґрунтовану норму внесення мінеральних
добрив;

-

компенсувати нестачу органічних добрив за рахунок посіву
сидеральних культур (1,7 тис. га);

- використовувати інтегровану систему захисту зернових культур від
шкідників, хвороб і бур’янів;
-

забезпечити посів зернових культур 2016 року насінням не нижче ІІ
репродукції, при цьому підготувати кондиційного насіння ярих
зернових культур 150 тонн, в тому числі 10,5 тонн пшениці, 60 тонн
вівса, 12 тонн проса, 2,5 тонни гречки, 63 тонни ячменю;

-

для проведення сортозаміни та сортооновлення в Олевській СДС
виробити 110 тонн насіння озимих та ярих зернових культур І
репродукції високопродуктивних сортів.

Картопля.
Площі під картоплю в 2016 році передбачено розширити до 3,0 тис. га,
в тому числі у сільськогосподарських підприємствах району вони
складатимуть21 га.
В районі збільшення валового виробництва по всіх категоріях
господарств до 45015 тонн буде досягнуто за рахунок підвищення
урожайності до 150 ц/га.
Для виконання наміченого необхідно:
через сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи та
сільські ради провести сортооновлення картоплі в населення;
забезпечити потреби особистого селянського господарства в
придбанні добрив та засобів захисту рослин;
сільськогосподарським підприємствам посприяти у закупівлі
спеціалізованої картоплярської техніки на пільгових умовах
здешевлення кредитів, використання послуг фінансоваого
лізингу та 30% відшкодування.
Овочі.
На перспективу до 2020 року площі під овочами передбачено
розширити до 245 гектарів. Збільшення валового виробництва до 6,6 тисяч
тонн буде здійснюватися за рахунок збільшення площі та підвищення
урожайності до 276 центнерів з гектара.
Для виконання наміченого необхідно:
- покращення фітосанітарного стану умов вирощування овочів шляхом
впровадження овочевих сівозмін у господарствах;
- підвищення рівня механізації робіт при вирощуванні овочевих
культур за допомогою оновлення та впровадження у виробництво сучасної
високотехнологічної техніки, зрошувальних систем;
- спорудження нових та реконструкція діючих теплиць із
застосуванням новітніх технологій вирощування овочів круглий рік, а також
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впровадження альтернативних, енергозберігаючих технологій шляхом
використання підручної сировини;
- сприяння створенню організованого ринку та забезпечення овочевою
продукцією населення та дошкільних закладів;
- використання високоінтенсивних сортів та гібридів і високоякісного
насіннєвого матеріалу при посіві овочевих культур;
- застосування прогресивних прийомів агротехніки та вузької
спеціалізації на невеликих площах;
- сільськогосподарським підприємствам, які розпочинають ведення
овочівництва сприяти у закупівлі спеціалізованої овочевої техніки на умовах
здешевлення кредитів, використання послуг фінансового лізингу та 30%
відшкодування.
Садівництво.
В 2016 році з площі 8,73 га насаджень саду заплановано отримати 61
тонну продукції яблук, для чого необхідно:
- удосконалити землекористування, під плодовими культурами;
- використовувати інтегровану систему захисту саду;
- сприяти сільськогосподарським підприємствам в організації,
підготовці та реалізації проектів по створенню нових насаджень
плодово-ягідних культур.
Хміль.
Продовжити запровадження наукових, селекційних, організаційних
заходів у діючих сільськогосподарських підприємствах з метою збереження
галузі хмелярства:
- ФГ «Олевське» - 4,33 га;
- ПСП «Хмільсервіс» - 10,4 га;
- ФГ «Діброва 2012» - 8,03 га;
- ПСП «Корощинське» - 4,9 га;
- ПСП ім. Першого Травня – 10,4 га;
- СФГ «Мирне» - 17,3 га;
- Олевська СДС – 0,8 га колекція сортів та поступовим відродженням
на умовах конкурентної спроможності продукції хмелярства на ринку.
Хімічна меліорація (вапнування) кислих ґрунтів.
Передбачається проведення хімічної меліорації кислих ґрунтів у
сільськогосподарських підприємствах району, за рахунок компенсації 50%
вартості доставки матеріалів з обласного бюджету.
До основних заходів належать: проведення проектно-вишукувальних
робіт, розрахунок норм внесення вапнякових матеріалів, виготовлення
проектно-кошторисної документації, завезення вапнякових матеріалів в
господарства та внесення їх у ґрунт механізованими ланками.
Залучення коштів місцевих
сільськогосподарських підприємств.

бюджетів

громад

та

коштів
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Кормовиробництво.
Для ефективного ведення галузі кормовиробництва, забезпечення
громадського тваринництва повноцінними кормами на період до 2020 року
необхідно виробити 6939 тонн кормових одиниць, зокрема заготівлю сіна
довести до 2313 тонн, силосу до 6939 тонн.
Для досягнення таких показників необхідно:
- в структурі посівних площ кормові культури довести до 25-27%;
- багаторічні бобові трави та зернобобові сумішки довести до 60%
кормового клину;
- раціонально освоювати кормові та прифермські сівозміни;
- застосовувати енергозберігаючі технології вирощування та
переробки кормів;
- провести оновлення кормозбиральної техніки за рахунок
здешевлених кредитів, на умовах фінансового лізингу та 30
відсоткового відшкодування;
- організувати зелений конвеєр з набором зернобобових, олійних та
хрестоцвітих культур.
Тваринницька галузь.
Молочне скотарство.
Основними завданнями та заходами у розвитку галузі молочного
скотарства для прискореного нарощування поголів’я корів і підвищення їх
продуктивності та стимулювання конкурентоспроможності молочних
господарств є:
-

освоєння коштів державного бюджету відповідно до затверджених
порядків на виплату дотацій за наявне на початок року поголів’я
корів; виплату компенсацій за понесені затрати з будівництва та
реконструкції молочних ферм; придбання племінних тварин за
рахунок коштів державного фінансового лізингу.

М’ясне скотарство.
Основними шляхами збільшення поголів’я м’ясної худоби є:
- відтворення худоби поліської та абердин-ангуської м’ясних порід;
- забезпечення стабільної кормової бази, впровадження травопільних
схем ведення землеробства, створення культурних пасовищ;
-

підвищення економічної ефективності розведення м’ясної худоби
шляхом підвищення її продуктивності (забезпечити середньодобові
прирости живої маси худоби всіх статевовікових груп до 850-900 г.,
вихід телят на 100 середньорічних корів 87-93 голів), що сприятиме
зниженню витрат кормів на 1 ц. виробництва живої маси (включаючи
годівлю корів) до 13,5-14 ц.к.од.;

- створення фермерських господарств по утриманню поголів’я м’ясної та
молочної худоби;
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- створення спеціалізованих ферм із м’ясної худоби замкнутим циклом
виробництва.
Свинарство.
Основні завдання та заходи:
- дотримання рекомендованої технології розвитку свинарства, в
провадження у виробництво досягнень науки і передового досвіду;
- розширення обсягів промислового схрещування і гібридизації в
свинарстві;
- повне використання генетичного потенціалу продуктивності свиней
за рахунок забезпечення потреб галузі в повноцінних комбікормах
та створення оптимальних умов утримання поголів’я;
- відновлення роботи раніше діючих свинарських ферм та створення
спеціалізованих господарств;
Бджільництво.
Основними завданнями в бджільництві є:
- нарощування обсягів виробництва продукції бджільництва для
забезпечення населення району високоякісними продуктами,
зокрема медом;
- збільшення кількості бджолосімей для ефективного запилення
ентомофільних рослин;
- створення належної кормової бази для бджіл за рахунок оптимізації
структури посівних площ, медоносних культур та дерев;
- створення мережі заготівельно-збутових структур у галузі
бджільництва, які мають забезпечувати реалізацію продуктів
бджільництва, надання сервісних послуг пасічникам;
- створення районної спілки пасічників;
- підтримка розвитку галузі за рахунок коштів державного і місцевого
бюджетів.
Фермерські господарства.
Основні завдання та заходи:
- надання методичних рекомендацій по започаткуванню, створенню
фермерських господарств;
- залучення коштів з державного бюджету на організацію та розвиток
фермерських господарств відповідно до діючих порядків
використання коштів з державного бюджету.
Особисті селянські господарства.
Основними завданнями та заходами є:
- розбудова інфраструктури аграрного ринку з метою надання
господарствам населення доступних у ціні послуг з обробітку
ґрунту, збирання врожаю, формування ресурсів та реалізації
сільськогосподарської продукції;
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- інформаційно-консультативне забезпечення розвитку особистих
селянських господарств.

Інфраструктура аграрного ринку.
Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи.
Основні завданнями та заходи:
-

надання
організаційної
підтримки
створенню
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

-

поліпшення матеріально-технічної бази кооперативів
рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

-

сприяння формуванню на кооперативних засадах найбільш
оптимальної інфраструктури сільського господарства;

-

створення сприятливого конкурентного середовища за рахунок
розширення доступу товаровиробників на аграрний ринок
сільськогосподарської продукції.

за

Оптові ринки.
Основними завданнями та заходами є:
-

створення мережі оптових ринків, зокрема за рахунок коштів
державного та місцевих бюджетів та інших джерел
фінансування;

-

сприяння створенню об’єднання оптових ринків та їх подальшої
інтеграції у регіональні організації оптових ринків;

-

створення належних умов для зменшення кількості
посередників між виробниками і кінцевими споживачами
сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки,
здешевлення послуг з її транспортування, заготівлі;

-

розширення мережі оптової торгівлі сільськогосподарською
продукцією, продуктами харчування та матеріально-технічними
ресурсами (засобами);

-

стимулювання участі харчових, переробних та інших
підприємств агропромислового комплексу району, а також
споживчих товариств у їх формуванні на засадах асоційованого
членства;

-

захист інтересів усіх без винятку сільськогосподарських
товаровиробників;

-

розширення сфери зайнятості
підвищення його добробуту.

сільського

населення

Індивідуальне житлове будівництво на селі «Власний дім».

та
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Основні завдання та заходи:
-

розширення обсягів будівництва житла для сільського
населення та оптимальне використання незавершеного
будівництва;

-

використання потенційних можливостей вторинного ринку
житла;

-

створення відповідних умов для придбання і спорудження
житла молодим сім’ям у сільській місцевості, облаштування їх
домашнього господарства;

-

забезпечення доступності житла для всіх категорій сільських
жителів;

-

підтримка незаможних громадян у поліпшенні житлових умов
за рахунок кредитування.
Харчопереробна промисловість.

Основні завдання та заходи:
-

вирішення
проблем,
пов’язаних
із
необґрунтованим
підвищенням цін на хліб та хлібобулочні вироби;

-

використання зерна Аграрного фонду та регіональних ресурсів;

-

завантаження
борошномельних
підприємств
зерном,
хлібопекарських підприємств борошном власного виробництва.
Кадрове забезпечення.

Олевський районний комітет Товариства сприяння обороні України,
Олевський МНВК щорічно проводить підготовку, перепідготовку робітничих
кадрів для агропромислового комплексу району та соціальної сфери села
згідно ліцензії на здійснення освітянської діяльності понад 1000 осіб за
професіями: тракторист-машиніст, водій категорії «С», «В» та інші.
Щорічна потреба у підготовці та підвищенні кваліфікації робітничих
кадрів для сільськогосподарських (переробних) підприємств, селянських
(фермерських) господарств та установ соціальної сфери у 2016 році складає
100 осіб з наступним збільшенням обсягів підготовки до 2020 року – 250 осіб
Виконання передбачених завдань потребує реалізації ряду заходів:
- здійснення підготовки кваліфікованих робітничих кадрів
урахуванням потреб регіонального ринку праці та роботодавців;

з

- розвиток соціального партнерства, участь роботодавців у підготовці,
перепідготовці робітників;
- вдосконалення курсової системи;
-

оновлення змісту навчально-курсової освіти шляхом впровадження
Державних стандартів нового покоління, переліку професій,
впровадження в навчально-виробничий процес науково-технічних
досягнень та новітніх технологій;
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- здійснення
оптимізації
та
спеціалізації
малокомплектних
навчальних пунктів шляхом їх реорганізації та об’єднання з
урахуванням потреб регіонального ринку праці;
забезпечення ефективної роботи з професійної орієнтації
населення, підвищення престижу робітничих професій, соціального статусу
робітників у суспільстві, формування соціально-відповідального бізнесу,
активної життєвої позиції молоді шляхом здійснення публікацій у засобах
масової інформації;
- визначення попиту і пропозицій робочої сили на регіональному
ринку праці з урахуванням пріоритетних напрямів розвитку
аграрного сектору економіки;
- залучення роботодавців до удосконалення матеріально-технічної
бази Олевського МНВК та організації стажування працівників на
виробництві;
- виділення коштів Олевському МНВК із районного, обласного та
державного бюджетів на підготовку, перепідготовку кадрів та
зміцнення матеріально-технічної бази.

5. Обсяги та джерела фінансування Програми
Фінансування Програми розвитку агропромислового комплексу
Олевського району на 2016-2020 роки здійснюється за рахунок коштів
державного, обласного та місцевих бюджетів, коштів сільськогосподарських
підприємств, коштів особистих селянських і фермерських господарств та
фізичних осіб – сільськогосподарських товаровиробників, залучення
інвестицій, інших традиційних і нетрадиційних джерел фінансування.
Кошти державного бюджету
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
2.

Напрямок
Тваринницька
галузь
Молочне
скотарство
М’ясне
скотарство
Свинарство
часткове
здешевлення
будівництва та
реконструкції
приміщень
Фермерські

Од.
виміру

Обсяг
фін-ня,
всього

у тому числі:
2016

2017

2018

2019

2020

5,69

1,09

1,15

1,15

1,15

1,15

3,0

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

-

-

-

-

-

-

1,44

0,24

0,3

0,3

0,3

0,3

млн.
грн.

1,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

млн.

0,5

0,25

0,25

-

-

-

млн.
грн.
млн.
грн.
млн.
грн.
млн.
грн.
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№
п/п
1.

3.

Напрямок
Тваринницька
галузь
господарства
Індивідуальне
житлове
будівництво
на селі
«Власний дім»
ВСЬОГО:

Од.
виміру

Обсяг
фін-ня,
всього

у тому числі:
2016

2017

2018

2019

2020

5,69

1,09

1,15

1,15

1,15

1,15

млн.
грн.

0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

млн.
грн.

6,69

1,44

1,5

1,25

1,25

1,25

млн.
грн.
грн.

Кошти обласного бюджету
№
п/п

1.

Напрямок
Рослинницька
галузь

1.1.

Гречка

1.2.

Картопля ОСГ

1.3.

Льон-довгунець

1.4.

Льон-кудряш

1.5.

Хміль

1.6
2.
2.1

Хімічна
меліорація
(вапнування)
кислих ґрунтів
Тваринницька
галузь
Здешевлення
відсоткової
ставки за
кредитами, для
модернізації

Обсяг
фінОд.
ня,
виміру
всьог
о
млн.
грн.
млн.
грн.
млн.
грн.
млн.
грн.
млн.
грн.
млн.
грн.
млн.
грн.
млн.
грн.
млн.
грн.

у тому числі:
2016

2017

2018

2019

2020

2,08

0,38

0,45

0,45

0,44

0,4

0,23

0,03

0,05

0,05

0,05

0,05

0,25

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,10

-

0,05

0,05

-

-

1,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

-

-

-

-

-

-

0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,25

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,25

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05
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№
п/п

1.

Напрямок
Рослинницька
галузь

Обсяг
фінОд.
ня,
виміру
всьог
о

у тому числі:
2016

2017

2018

2019

2020

млн.
грн.

2,08

0,38

0,45

0,45

0,44

0,4

млн.
грн.

1,5

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

млн.
грн.

-

-

-

-

-

-

млн.
грн.

-

-

-

-

-

-

млн.
грн.

-

-

-

-

-

-

млн.
грн.

-

-

-

-

-

-

млн.
грн.

1,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

-

-

-

-

-

-

4,83

0,93

1,0

1,0

0,95

0,95

молочних ферм
і комплексів
3.

4.
5.

Фермерські
господарства
Відшкодування
придбання
нетелів
Відшкодування
% за кредитами
на придбання
племінних
свиней
30%
здешевлення
техніки
Відшкодування
% за кредитами
Індивідуальне
житлове будівцтво на селі
«Власний дім»
Кадрове
забезпечення
ВСЬОГО:

млн.
грн.
млн.
грн.

Кошти районного бюджету
№
п/п
1.

Напрямок
Рослинницька
галузь

1.1.

Зерно

1.2.

Картопля

Обсяг
Од.
фінвиміру
ня,
всього
млн.
0,25
грн.
млн.
грн.
млн.
грн.

у тому числі:
2016

2017

2018

2019

2020

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,25

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

-

-

-

-

-

-
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№
п/п
1.

Напрямок
Рослинницька
галузь

1.3.

Овочі

1.4.

Садівництво

1.5.

Хміль

1.6.
1.7
2.
2.1.
2.2.

Хімічна
меліорація
кислих ґрунтів
Кормовиробниц
тво
Тваринницька
галузь
Молочне
скотарство
М’ясне
скотарство

2.3.

Свинарство

2.4.

Птахівництво

2.5.

Бджільництво

3.
4.

4.1.
4.2.
5.
6.

Фермерські
господарства
Інфраструктур
а аграрного
ринку
Сільськогоспод
арські
обслуговуючі
кооперативи
Оптові ринки
Інд. житлове
будівництво на
селі «Власний
дім»
Кадрове
забезпечення

Обсяг
Од.
фінвиміру
ня,
всього
млн.
0,25
грн.

у тому числі:
2016

2017

2018

2019

2020

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

млн.
грн.

-

-

-

-

-

-

млн.
грн.

-

-

-

-

-

-

млн.
грн.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

млн.
грн.

-

-

-

-

-

-

млн.
грн.

-

-

-

-

-

-

млн.
грн.

-

-

-

-

-

-

млн.
грн.

-

-

-

-

-

-

млн.
грн.

-

-

-

-

-

-

млн.
грн.

-

-

-

-

-

-

млн.
грн.
млн.
грн.
млн.
грн.

млн.
грн.
млн.
грн.
млн.
грн.
млн.
грн.
млн.
грн.
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№
п/п
1.

Напрямок
Рослинницька
галузь
ВСЬОГО:

Обсяг
Од.
фінвиміру
ня,
всього
млн.
0,25
грн.
млн.
грн.

0,25

у тому числі:
2016

2017

2018

2019

2020

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

6. Очікувані результати, ефективність Програми
Рослинницька галузь.
Зерно.
Виконання поставлених завдань дасть можливість в 2016 році виробити
11,0 тис. тонн зерна. В тому числі по сільськогосподарських підприємствах – 2
тис. тонн.
При затратах на вирощування 1 га зернових 3,65 тис. грн. собівартість 1
тонни зерна буде складати 2,05 тис. грн. Рентабельність виробництва
становитиме 38%, що дасть можливість отримати 1,8 млн. гривень прибутку.
Картопля.
Виконання поставлених завдань дасть можливість в 2016 році виробити
47,1 тис. тонн картоплі, в т.ч. сільськогосподарськими підприємствами – 38,0
тонн.
При затратах на вирощування 1 га картоплі 6,0 тис. грн собівартість
1 цнт./га картоплі буде складати 240 грн., рентабельність буде становить
43,4%.
Овочі.
При
умові
застосування
крапленого
зрошування
в
сільськогосподарських підприємствах в 2016 році виробити 110 тонн овочів.
При затратах на вирощування 1 га овочів 5,5 тис.грн собівартість
1 цнт./га овочів буде складати 320 грн., рентабельність буде становить 32,6%.
Садівництво.
Виконання програми розвитку садівництва дасть можливість до 2016
року отримати 50 тонн плодової продукції.
Хміль.
Збереження галузі хмелярства дасть можливість в 2016 році виробити
40 тонн сухих шишок хмелю.
При затратах на вирощування, збирання та первинну обробку хмелю з
площі 1 га - 50,0 тис. грн. собівартість 1 тонни сухих шишок буде складати
48,2 тис. грн. Рентабельність виробництва без дотацій – 23%.
Хімічна меліорація (вапнування) кислих ґрунтів.
Впровадження поставлених завдань у виробництво дозволить
сільгоспвиробникам області додатково отримувати з кожного гектара
провапнованих площ 3-4 цнт. зернових одиниць сільськогосподарської
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продукції протягом 5-7 років. Очікуваний приріст урожаю становитиме 25-30
тис. цнт. щорічно. В грошовому виразі – це 1,125 млн. грн..
За умови виконання заходів, передбачених Програмою, поліпшиться
агроекологічний стан ґрунтового покриву земель сільськогосподарського
призначення, значною мірою знизиться вплив техногенного забруднення на
агроценози, що сприятиме підвищенню якості продукції рослинництва і
тваринництва.
Тваринницька галузь.
Молочне скотарство.
Програмою до 2020 року передбачається досягти показників
чисельності поголів’я корів в усіх категоріях господарств 5800 голів,
продуктивності – 3000 кг надою молока від корови, валового виробництва
молока 1740 тонн, в розрахунку на душу населення 41 кг, забезпечити
реалізацію молоко 435 тонн.
М’ясне скотарство.
Передбачається на кінець 2020 року досягти 350 голів м’ясної худоби, в
тому числі 250 голів м’ясних корів.
Свинарство.
Виконання прогнозних показників Програми дозволить довести
чисельність поголів’я свиней в усіх категоріях господарств на кінець 2020 року
до 10000 голів, обсяги реалізації свинини в забійній вазі до 15 тонн, споживання
її на 1 душу населення до 36 кг на рік.

Фермерські господарства.
Виконання прогнозних показників в частині розвитку фермерських
господарств області та освоєння коштів обласного бюджету на зазначені цілі
дозволить до 2020 року створити фермерські господарств з утримання корів
м’ясного та молочного напрямку продуктивності.
Кадрове забезпечення.
Виконання поставлених завдань дозволить:
- підготувати та випустити близько 500 кваліфікованих робітників для
різних галузей економіки відповідно до угод з замовниками та
збільшити кількість підвищення кваліфікації осіб (до 100 чоловік
щороку) з 10 професій із числа незайнятого населення, направлених
районними центрами зайнятості, підприємствами, організаціями,
установами;
-

об’єднати та скоординувати зусилля органів виконавчої влади,
роботодавців та працівників навчально-курсового комбінату із
забезпечити економіку району кваліфікованими робітниками,
збалансувати попит та пропозицію робочої сили на ринку праці;
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- модернізувати навчально-матеріальну базу для удосконалення
професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації
на основі сучасних технологічних засобів та інноваційних
технологій навчання;
- забезпечити економію бюджетних коштів за рахунок оптимізації
мережі навчальних пунктів та впровадження енергозберігаючих
технологій.

7. Система управління та контролю за ходом
виконання Програми.
Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми
здійснює управління агропромислового розвитку райдержадміністрації,
цільовим
та
ефективним
використанням
коштів
–
управління
агропромислового розвитку райдержадміністрації.
Зовнішній контроль за цільовим та ефективним використанням
бюджетних коштів здійснюють спеціально уповноважені органи державної
влади відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів України.
Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації раз на рік
до 1 березня подає управлінню економіки райдержадміністрації узагальнену
інформацію про стан та результати виконання Програми. Інформація повинна
містити дані про заплановані та фактичні джерела фінансування Програми,
виконання результативних показників в динаміці з початку дії Програми.
Інформація з проектом звіту про хід виконання Програми щороку до 20
березня подається районною державною адміністрацією на розгляд районної
ради.

Фінансове забезпечення
Передбачити кошти в районному бюджеті на виконання програмних
завдань по галузях сільськогосподарського виробництва, розвитку
фермерських господарств, особистих селянських господарств, структури
аграрного ринку.

8. Обсяги та джерела фінансування Програми
Управлінню фінансів райдержадміністрації відпрацювати механізм
використання коштів районного бюджету.

Заступник голови
районної ради

О.С.Ковальчук
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