Звіт департаменту агропромислового розвитку
Київської обласної державної адміністрації
за 2016 рік
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 2016 рік, проект обласної Програми
«Розвиток молочного скотарства в Київській області на період до 2020 року».
Розпочато підготовку проекту 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.
Департамент здійснював оперативне управління за двома державними та
одною обласною програмами.
Державна програма здешевлення кредитів.
У відповідності з постановою Кабінету Міністрів № 300 обласною
конкурсною комісією, створеною облдержадміністрацією, прийнято до розгляду
67 кредитних договорів від 30 об'єктів господарювання. Станом на 16 грудня
прийнято рішення про надання часткової компенсації за кредити на суму 30,1 млн
грн – 100% від річного обсягу, виділеного для Київської області, фактично
перераховано 22 млн. грн. компенсації відсотків за кредитами, виплачених
підприємствами в січні-листопаді 2016 року.
Державна програма «Державна підтримка галузі тваринництва» (напрям
«Часткове відшкодування вартості закуплених племінних телиць, нетелей
та корів молочного, м"ясного і комбінованого напряму продуктивності»).
До Мінагрополітики подано заявку щодо надання компенсації 4
підприємствам на суму 3,6 млн. грн. Наказом Мінагрополітики від 30.11.16 №
498 для Київської області встановлений ліміт коштів для часткового
відшкодування вартості закуплених племінних телиць, нетелей та корів
молочного, м"ясного і комбінованого напряму продуктивності в розмірі 2,2 млн
грн. або 59% до потреби, кошти на рахунок департаменту ще не надходили.

Обласна програма «Заходи з проведення лабораторно-діагностичних,
лікувально-профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та
ветеринарних лабораторій на 2016 рік».
З обласного бюджету на программу виділено 15 млн. грн, фактично
профінансовано 13,9 млн. грн.
3. Проведення інформаційних та-навчальних заходів.
Інформаційна робота з сільськогосподарськими і переробними
підприємствами, управліннями та відділами АПР райдержадміністрацій:
• проведено серію обласних і районних нарад (усього за серпень-вересень - 7
обласних і 25 районних), в яких взяли участь 300 керівників сільгосппідприємств
та фермерів, 24 підприємства переробної галузі, 8 селекційних підприємств, 5
господарств, що спеціалізуються на вирощуванні плодоовочевої продукції.,
• проведено 6 обласних публічних заходів, зокрема круглий стіл з навчальними
закладами аграрної спеціалізації, круглий стіл з питання розвитку рибної отрали
в області, круглий стіл по пошуку нових ринків збуту продукції, виробленої
малими сільгоспвиробниками, обласна конференція для фермерів та інші.
У листопаді організований обмін досвідом з департаментом АПР
Львівської ОДА щодо роботи з малими сільгоспвиробниками.
У листопаді розпочато проведення щотижневих онлайн нарад з
начальниками управлінь/відділів АПР райдержадміністрацій, до кінця року
проведено 7 онлайн нарад.
4. Встановлення взаємодії
з
громадськими організаціями,
підприємствами
агробізнесу,
які
надають
послуги
сільгоспвиробникам.
Підписано шість угод про партнерство та співробітництво і почалася
співпраця з громадськими організаціями:
• Київський обласний союз сільськогосподарських підприємств,
• Регіональну раду підприємців у Київській області,
• Асоціація «Теплиці України»,
• Асоціація рибалок України,
• Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України
«Дорада»

• Проект «Німецько-український аграрний демонстраційний і навчальний
центр», на навчальних курсах Проекту в жовтні-грудні пройшли підвищення
кваліфікації 8 спеціалістів департаменту та районних управлінь
агропромислового розвитку.
Підписано сім угод про партнерство та співробітництво і налагоджується
співпраця
з
підприємствами
бізнесу,
які
надають
послуги
сільгосппідприємствам:
• товарна біржа «Київська агропромислова біржа»,
• компанія «Даталаб агроюей»,
• Білоцерківський завод препаратних форм,
• ТОВ «УКРАВІТ»
• ТОВ «ТІЗ «Озерне»,
• КП КМДА «Володимирський ринок»,
• ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний», на якому була
організована та проведена виставка крафтового продукції малих
сільгоспвиробників області.
Підписано угоду й почалася співпраця з Київським обласним центром
зайнятості.
5. Підготовка документації, надання консультацій та інша поточна
діяльність.
Щотижнево, щомісячно, щоквартально департамент надавав оперативну
інформацію про стан аграрної галузі області, зокрема про хід весняно -польових
робіт, осінньо-польових робіт тощо, за запитами МінАПК, департаментів КОДА,
інших державних організацій та установ.
Директор департаменту та працівники відділів прийняли участь в 194
нарадах.
Департаментом оброблено 1818 листів вхідної кореспонденції, з них:
125 звернень,
27 наказів МАППУ,
30 доручень голови КОДА,
128 розпоряджень голови КОДА.
76 наказів директора департаменту,
393 телефонограм відділів департаменту,
15 доручень директора департаменту.
Департамент надав активну підтримку розвитку фізичної культури і
спорту серед працівників сільського господарства:
- у листопаді організована і проведена спартакіада працівників
агропромислового комплексу Київської області у с. м. т. Немішаєве на базі ВП
Нубіп україни «Немішаївський аграрний коледж», ЗОШ №1 та ЗОШ №2. 336

учасників змагалися у шести видах спорту - волейбол, настільний теніс, шахи,
шахи, гірьовий спорт, перетягування канату.
- у грудні організована і проведена спартакіада працівників рибного
господарства Київської області у с. м. т. Немішаєве на базі ВП Нубіп україни
«Немішаївський аграрний коледж» та ЗОШ №1. 120 учасників змагалися у
семи видах спорту - волейбол, настільний теніс, шахи, шахи, гірьовий спорт,
перетягування канату, дартс.
6. Організація/участь у виставках, ярмарках.
У жовтні-грудні 2016 року департаментом організовано проведення
шести ярмарок, включно чотири в місті Київ і дві в районних центрах Київської
області (р. Обухів, м. Вишгород), на яких був представлений широкий
асортимент продукції сільгоспвиробників області, ціни на сільськогосподарську
продукцію яких були в середньому на 5-10% нижче, ніж у торговельній мережі.

7. Висвітлення діяльності департаменту АПР на офіційному сайті,
сторінці КОДА в Fаcebook, у друкованих ЗМІ та телепередачах.
На сайті департаменту розміщено 126 інформаційних матеріалів, на
сторінці КОДУ в Фейсбуці розміщено 16 інформаційних матеріалів.
Інформація висвітлювалася на державних каналах радіо і телебачення:
• дано 5 інтерв'ю державному каналі радіо,
• прийнято участь у 2 телепрограмах обласного державного телебачення.

