Звіт департаменту агропромислового розвитку
Київської обласної державної адміністрації
за І квартал 2017 року
1. Підготовка/виконання обласних програм підтримки АПК.
Підготовлено розділ «Розвиток реального сектору економіки.
Агропромисловий комплекс» в Програму соціально-економічного та
культурного розвитку Київської області на 2017 рік.
Підготовлено та затверджено головою Київської облдержадміністрації
розпорядження від 29 березня 2017 року № 137 „Про ініціювання розробки
проекту Комплексної Програми „Розвиток сільського господарства та сільських
територій Київської області” на 2017-2019 роки”.
Розроблено проект Комплексної програми “Розвитку сільського
господарства та сільських територій Київської області на 2017-2019 роки”.
2. Оперативне управління фінансами за державними та обласними
програмами підтримки АПК.
Здійснювалося оперативне управління фінансами за обласною програмою
“Заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних
робіт, утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій на 2017
рік”: з обласного бюджету за січень-березень фактично профінансовано 9,731
млн. грн.
3. Проведення інформаційних та-навчальних заходів.
-

-

Проведено 12 конференцій, круглих столів, презентацій, семінарів:
конференція “Кращі практики розвитку агропромислового комплексу”,
конференція щодо розвитку виробників сільськогосподарської продукції,
презентація проекту Комплексної Програми „Розвиток сільського
господарства та сільських територій Київської області” на 2017-2019 роки”
та представлення
німецького досвіду регіональної підтримки
сільгоспвиробників та сільських територій,
семінар “Управління ризиками в агробізнесі”,
семінар з актуальних питань бухгалтерського обліку та оподаткування,
круглий стіл «Партнерські відносини департаменту агропромислового
розвитку Київської обласної державної адміністрації з навчальними
закладами аграрного спрямування»,
шість виїзних семінарів з надання роз’яснень земельного податкового
законодавства та інших питань агропромислового комплексу.
Проведено 20 нарад та інших інформаційних заходів:
з керівниками хлібозаводів,
з виробниками молочної продукції області,

- з представниками малих форм господарювання на селі та їх об’єднань,
- з експертом проекту «Німецько-український агрополітичний діалог» щодо
вдосконалення обласного проекту Комплексної Програми „Розвиток
сільського господарства та сільських територій Київської області на 20172019 роки” відповідно до європейських підходів,
- з питань державної фінансової підтримки АПК у 2017 році,
- 12 он-лайн нарад з управліннями (відділами, секторами) АПР
райдержадміністрацій,
- 3 заходи у форматі «бізнес - сніданку», в рамках партнерства та
співробітництва між департаментом та журналом “LANDLORD” .
Організовано візит
делегації
проекту
«Німецько-український
агрополітичний діалог» до Васильківського району. де представлено
обслуговуючий кооператив, як базу для реалізації потенційного проекту з
підтримки обслуговуючої кооперації.
Прийнято участь у:
- конференції на тему: «Просування експорту сільськогосподарської
продукції», організатором якої виступала Торгово-промислова палата
України, Рада підприємців при Кабінетові Міністрів України,
- відеоконференції з питань надання земельних ділянок державної власності
для виробництва органічної продукції та закладки виноградних насаджень,
фінансової підтримки сільськогосптоваровиробників у 2017 році.
4. Встановлення
взаємодії
з
громадськими
організаціями,
підприємствами
агробізнесу,
які
надають
послуги
сільгоспвиробникам.
Департаментом укладено 3 угоди про партнерство та співробітництво з:
- Українською асоціацією виробників і переробників сої;
- комунальним підприємством «Житній ринок» КМДА;
- товариством з обмеженою відповідальністю «КАД МЕДІА», що є
видавником журналу «АгроПРО».
5. Підготовка документації, надання консультацій та інша поточна
діяльність.
Підготовлено та надано:
- зведений план розвитку агропромислового комплексу на 2017 рік
(виробнича програма) - для Міністерства аграрної політики та продовольства
України (МАППУ);
- розподіл показників зведених кошторисів, зведення показників спеціального
фонду, розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду
місцевих бюджетів на 2017 рік - для ГУ Держпродспоживслужби в Київській
області та ГУ державної казначейської служби України в Київській області;
- пакет документів та всієї запрошуваної інформації за 2015-2016 рр. – для
Рахункової Палати України.
Проводилися:

- щотижневий збір інформації від структурних підрозділів АПР районних
державних адміністрацій про стан посівів озимих зернових (моніторинг), її
узагальнення та надання МАППУ,
- щоденний збір оперативної інформації від структурних підрозділів АПР
районних державних адміністрацій про хід весняно-польових робіт, її
узагальнення та надання МАППУ.
Надано консультацію щодо розрахунків відшкодування збитків по
збуднику африканської чуми свиней в селі Безп'яте Васильківського району.
6. Організація/участь у виставках, ярмарках.
Проведено п’ять спеціалізованих ярмарок, на яких підприємства АПК
області реалізовано сільськогосподарську та готову продукцію.

7. Висвітлення діяльності департаменту АПР на офіційному сайті,
сторінці КОДА в Fаcebook, у друкованих ЗМІ та телепередачах.

Розміщено 99 інформаційних матеріалів на сайті департаменту АПР, 33
інформаційних матеріалів на сторінці КОДА в Fаcebook, надано 2 інтерв’ю
державному каналу радіо, прийнято участь у 2 телепрограмах обласного
державного телебачення.

