Проект вноситься головою
Новомиргородської районної
державної адміністрації
РІШЕННЯ
від

№
м. Новомиргород

Про затвердження районної програми
розвитку агропромислового комплексу
Новомиргородського району на 2019-2023 роки
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
районна рада вирішила :
1. Затвердити районну програму розвитку агропромислового комплексу
Новомиргородського району на 2019-2023 роки (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань сільського господарства та земельних відносин.

Голова районної ради

С. СОВЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Новомиргородської
районної ради від
"___" ___________№___
РАЙОННА ПРОГРАМА
розвитку агропромислового комплексу
Новомиргородського району на 2019-2023 роки
I. Загальні положення
Районна
програма
розвитку
агропромислового
комплексу
Новомиргородського району на 2019-2023 роки (далі – Програма) спрямована
на виконання:
Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року
№385;
Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року,
затвердженої рішенням обласної ради від 27 січня 2015 року № 716;
Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії-2020,
затвердженого рішенням обласної ради від 10 березня 2017 року №238;
щорічних Програм економічного і соціального розвитку Кіровоградської
області;
рішення чотирнадцятої сесії сьомого скликання Кіровоградської обласної
ради від 22 серпня 2017 року №350 «Про затвердження обласної програми
розвитку агропромислового комплексу Кіровоградської області на
2018-2023 роки»
ІІ. Аналіз стану та розвитку галузі. Найбільш характерні тенденції
і роль галузі серед галузей економіки
Агропромисловий комплекс району формують:
суб’єкти сільського господарства, зокрема 150 сільськогосподарських
підприємств різних форм власності та господарювання та понад 2 тис.
особистих селянських господарств.
В агроформуваннях всіх форм власності працює в межах 1 тис. осіб.;
Крім того в двох суб’єктах господарювання харчової промисловості: в
ТОВ «Новомиргородський цукор» працює в середньому 300 чоловік, а в сезон –
до 540 чоловік, та в ТОВ «Шаруня» працює 8 чоловік.
У сільській місцевості проживає понад 14 тис. осіб, що складає половину
населення району. Сільське господарство є вагомим сегментом економіки
району.
У сільськогосподарському виробництві задіяно близько 76 тис. га ріллі, що
складає 4,4 % від загальної площі ріллі Кіровоградської області .
У галузі рослинництва середньорічні обсяги виробництва зерна складають
в межах 156 тис. тонн, соняшнику – 34,5 тис. тонн, цукрових буряків – 171 тис.
тонн, овочів – в межах 9 тис. тонн, плодів – 500 тонн.

2
Розвиток галузі забезпечується за рахунок підвищення врожайності
сільськогосподарських культур, застосовування інтенсивних технологій
вирощування сільськогосподарських культур.
З 2005 року середня врожайність зернових збільшилась з 28,2 ц/га до
42,1 ц/га (у 1,5 раза), соняшнику з 13,9 ц/га до 21,3 ц/га (у 1,5 рази), цукрових
буряків із 258 ц/га до 372 ц/га ( у 1,44 рази).
У тваринництві продовжується негативна динаміка як в агроформуваннях,
так і в господарствах населення: Чисельність поголів`я ВРХ зменшилась з
8,1 тис. голів в 2005 році до 3,2 тис. голів в 2018 році , або в 2,5 рази. В тому
числі корови відповідно з 4,8 тис. голів до 2,1 тис. голів, або в 2,1 рази, свиней з
7,4 тис.голів до 4,2 тис.голів, або в 1,8 рази. З 2005 року виробництво молока
зменшилося майже вдвічі:з 21 тис. тонн у 2005 році до 11,9 тис. тонн
(очікується в 2018 році).
Зниження темпу виробництва тваринницької продукції пов`язано із
стійкою тенденцією до збитковості її виробництва та реалізації. У 2016 році
рівень рентабельності від реалізації сільськогосподарської продукції всього в
районі по обліковому колу становив 63%, а рівень збитковості тваринницької
продукції – мінус 16%, при цьому рівень прибутковості рослинницької
продукції – 67 %, як наслідок, понад 96 % поголів’я ВРХ утримується
особистими господарствами населення.
Овочі, плоди та картопля стовідсотково, молоко - 95 %, м’ясо - 93 %
виробляються лише в господарствах населення.
В результаті проведених реформ у сільському господарстві, поряд із
одержанням права розпоряджатися наданими у власність землями, селяни у
переважній більшості втратили робочі місця. Кількість офіційно зайнятого
населення в обліковому колі агроформувань в 2017 році склала – 533 особи (у
2005 році –1803 особи або зменшилась у 3,4 рази).
Фінансові труднощі незайнятих осіб не дозволяють започаткувати
(розвивати) власну справу у сільському господарстві, а землі пайового фонду
передаються в оренду господарським структурам або використовуються
неефективно, лише для забезпечення сільськогосподарською продукцією
власних домогосподарств.
В районі сформувались 25 великих аграрних формувань, які у своїй
діяльності використовують 74% ріллі (38,7 тис. га), залученої у виробництво
сільськогосподарськими
підприємствами.
Такі
підприємства
переважноздійснюють діяльність у галузі рослинництва і є основними
виробниками зерна, технічних культур та експортерами сільськогосподарської
продукції.
ІІІ. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма
За результатами проведеного аналізу існуючого стану розвитку
агропромислового комплексу, виробничого потенціалу аграрного сектору
економіки району, а також реальних можливостей впливу на вирішення
існуючих проблем на районному рівні, визначено наступні ключові проблеми,
на розв’язання яких спрямована програма:
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1. Нерівномірність розвитку різних форм господарювання з одночасним
послабленням позицій малих і середніх товаровиробників внаслідок створення
для різних за розмірами та соціальним навантаженням сільськогосподарських
товаровиробників формально однакових, але нерівних умов господарювання.
2. Відсутність мотивації до кооперації та укрупнення дрібних
сільськогосподарських товаровиробників у межах сільських громад,
ослаблення економічного підґрунтя розвитку сільських громад.
3. Нестабільність конкурентних позицій вітчизняної сільськогосподарської
продукції на зовнішніх ринках внаслідок не завершення процесів адаптації до
європейських вимог щодо якості та безпечності харчових продуктів.
4. Відсутність у сільськогосподарських товаровиробників мотивації до
дотримання агроекологічних вимог.
5. Недостатня ефективність самоорганізації та саморегулювання ринку
сільськогосподарської
продукції,
складність
у
виробленні
сільськогосподарськими товаровиробниками консолідованої позиції щодо
захисту своїх інтересів.
6. Недостатня поінформованість значної частини сільськогосподарських
товаровиробників про кон’юнктуру ринків та умови ведення бізнесу в галузі.
7. Зміна погодно-кліматичних умов, що зумовлено зростанням
температури повітря, як середньорічної, так і для окремих періодів року, що
особливо негативно впливає на умови ведення землеробства.
8. Низька конкурентоспроможність продукції домогосподарств на
організованому аграрному ринку через нерозвинуту інфраструктуру первинної
переробки, зберігання, транспортування, логістики і маркетингу призводить до
значних
фінансових
втрат
цієї
категорії
сільськогосподарських
товаровиробників
9. Зменшення поголів'я великої рогатої худоби та відсутність достатньої
кількості органічних добрив через брак ефективних ринкових важелів
управління в галузі тваринництва, негативно впливає на стан виснаження
ґрунтів.
10. Обсяги виробництва продукції власного виробництва не повністю
забезпечують споживчі потреби району у м'ясі яловичини, молоці, плодах і
ягодах.
11. Низький рівень зайнятості сільського населення не сприяє соціальноекономічному розвитку територіальних сільських громад.
IV. Визначення мети Програми
Метою Програми є створення передумов стабільного динамічного
розвитку
виробництва
конкурентоспроможної
продукції
сільського
господарства та продукції харчової галузі, аграрними підприємствами, малими
суб’єктами господарювання та особистими селянськими господарствами для
розбудови ефективної економіки села, як передумови формування
самодостатніх територіальних сільських громад та запровадження засад сталого
сільського розвитку.

4
V. Напрями реалізації, основні завдання та заходи Програми
Досягнення мети планується здійснити за такими пріоритетними
напрямами:
1. Максимально ефективного використання природнокліматичного
потенціалу, виробництва конкурентної продукції з високою доданою вартістю
на основі інтенсифікації виробництва та впровадження інвестиційних проектів
в галузях аграрного сектору економіки:
1) сприяння розвитку пріоритетних напрямків у рослинництві шляхом:
створення сприятливих умов та пріоритетної системи підтримки для
розвитку ягідництва, садівництва, овочівництва та інфраструктури для
збереження і збуту виробленої продукції з використанням сучасних технологій
зберігання продукції;
впровадження заходів щодо модернізації системи зрошення та відновлення
площ зрошуваних земель за рахунок реконструкції існуючих та придбання
нових систем дощувальної техніки, створення цілісних технологічних
комплексів;
нарощення обсягів виробництва зерна через сприяння розвитку
насінницьких господарств та ринку насіння;
впровадження нових технологій сільськогосподарського виробництва, які
максимально включають природоохоронні вимоги та орієнтовані на досягнення
екологічного балансу (безполицевий обробіток ґрунту, контурно-меліоративна
організація території землекористування, органічне сільгоспвиробництво та
ін.);
підвищення рівня інформованості про відповідні механізми фінансування
заходів, спрямованих на зниження впливу на зміну клімату, і надання доступу
до них;
сприяння розвитку органічного землеробства.
2) сприяння розвитку пріоритетних напрямків у тваринництві шляхом:
сприяння нарощуванню поголів’я сільськогосподарських тварин в
селянських господарствах населення, які утримують (планують утримувати)
п’ятьох і більше корів та стимулювання активного застосування виробниками
молока, послуг лабораторій з визначення якості молока;
створення сприятливих умов для будівництва нових та реконструкції
існуючих тваринницьких комплексів та ферм, в тому числі придбання
(оновлення) їх обладнання;
посилення селекційно-племінної роботи в тваринництві з метою сприяння
відтворення високоефективних порід тварин та поліпшення племінного
потенціалу маточного стада;
контроль над здійсненням заходів щодо не допущення розповсюдження на
території району емерджентних хвороб тварин та запровадження
відшкодування майнової шкоди постраждалим;
розвиток напрямів тваринництва, свинарства, козівництва, вівчарства,
кроликівництва, бджільництва, індиківництва за рахунок мотивації створення
сімейних ферм, малих та середніх господарств і їх кооперативів;
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сприяння доступу сільськогосподарських підприємств до усіх видів
фінансової підтримки у тваринництві;
3) сприяння розвитку пріоритетних напрямків харчової промисловості
шляхом:
стимулювання виробництва нових видів продукції (біоетанолу,ріпакової
та соєвої олії) та харчових концентратів;
сприяння запровадженню системи узгодження економічних інтересів в
ланцюжку «виробництво-переробка-торгівля»;
запровадження здорового способу харчування шляхом проведення
інформаційної кампанії «здорове харчування» у школах;
випуск інформаційних матеріалів, буклетів та розповсюдження їх серед
учнів та батьків;
2. Сприяння вдосконаленню державної регуляторної політики в аграрному
секторі шляхом забезпечення публічності та безпосереднього впливу
громадськості під час прийняття регуляторних актів у сфері господарської
діяльності та залучення представників підприємницьких структур до
обговорення проектів нормативно-правових актів (регуляторних актів) у сфері
сільськогосподарської діяльності.
3.Сприяння створенню прозорих інструментів фінансової підтримки в
галузях агропромислового комплексу шляхом:
1) здійснення заходів в системі фіскальної політики:
за участю аграрних структур
опрацювання пропозицій щодо
удосконалення
системи
оподаткування
сільськогосподарських
товаровиробників різних форм господарювання;
сприяння встановленню критеріїв доступу до коштів прямої бюджетної
підтримки з урахуванням селоутворюючої ролі та вимог агроекології;
2) сприяння фінансовій підтримці на конкурсній основі за такими
напрямами:
сприяння
фінансовій
підтримці
суб’єктів
господарювання
агропромислового комплексу, фізичних осіб шляхом компенсації відсотків за
кредитами (позиками), залученими у банківських установах чи кредитних
спілках в національній валюті;
сприяння отримання фінансової підтримки суб’єктів господарювання в
галузі сільського господарства, фізичним особам у вигляді дотації на площу
угідь, на яких проводитимуться заходи із збереження та відтворення родючості
ґрунтів;
3) сприяння здійсненню заходів в системі фінансово-кредитної політики:
сприяння розвитку системи кредитного забезпечення аграрного сектору, в
тому числі шляхом застосування аграрних розписок;
4. Поширення кластеризації виробництва, розвиток сільськогосподарської
обслуговуючої кооперації та інфраструктури аграрного ринку шляхом:
1) залучення коштів міжнародних організацій на створення і розвиток
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів:
сприяння залученню фінансових коштів для створення та функціонування
СОКів;
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2) проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, поширення серед
суб'єктів господарювання всіх форм власності, широких верств населення
інформації, відомостей з основних питань діяльності сільськогосподарських
кооперативів:
впровадження консультативної адресної допомоги охочим заснувати
власні кооперативи;
проведення семінарів-навчань з питань підготовки, реєстрації установчих
документів кооперативів, ведення фінансово-господарської діяльності
тощо;
інформаційна підтримка під час адаптації до світових правил
сільськогосподарських виробників
3) сприяння організації та проведення в області щорічної Всеукраїнської
агропромислової виставки «АгроЕкспо»:
залучення сільськогосподарських товаровиробників району до участі у
виставково-ярмаркових заходах;
організація широкого висвітлення в районних засобах масової інформації:
інформації про виставкові заходи;
інформації щодо потенціалу агропромислового комплексу району
організація проведення у рамках виставки семінарів, ділових зустрічей для
залучення інвестицій в економіку району;
4) сприяння участі сільськогосподарських товаровиробників у
всеукраїнських та міжнародних виставково-ярмаркових заходах:
залучення сільгосптоваровиробників до участі у фестивалях, туристичних
ярмарках, інших іміджевих заходах з популяризації сільськогосподарського
потенціалу району та народних промислів;
організація широкого висвітлення інформації про виставкові заходи в
районних засобах масової інформації.
5. Підтримка сталого розвитку сільських територій:
1) сприяння зайнятості населення в сільській місцевості поза сферою
сільськогосподарського виробництва, включаючи розвиток аграрного бізнесу,
сільського «зеленого» туризму, народних ремесел і промислів, підприємств
сфери послуг, та інше:
проведення семінарів, роз’яснень щодо кон'юнктури ринку та викликів, що
постають перед населенням в сільській місцевості;
здійснення організаційних заходів щодо участі охочих у державних
програмах з перепідготовки кадрів для сфери аграрного бізнесу;
розвиток економіки сільських територій шляхом стимулювання
неаграрних видів діяльності, поширення інноваційних продуктів, бізнес-мереж,
маркетингових проектів;
розбудова туристичного потенціалу сільської місцевості для сільського і
аграрного туризму;
використання лісових, водних та інших природних ресурсів для
рекреаційних послуг;
2) сприяння
впровадженню районної програми, спрямованої на
заохочення кваліфікованої молоді до проживання у сільській місцевості:
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сприяння наданню допомоги молоді у отриманні пільгових кредитних
ресурсів, що є суттєвим стимулом для активізації індивідуального житлового
будівництва, розвитку особистого сільського господарства, підвищенню рівня
самозайнятості та поліпшення інфраструктури села у рамках обласної та
районної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі
«Власний дім»;
розвиток інфраструктури села з розширення базових послуг для економіки
сільських територій та сільського населення з наголосом на розбудову
комунікаційних та інформаційних мереж;
збереження та поліпшення сільської культурної спадщини.
6. Розширення діяльності щодо сільськогосподарського дорадництва,
навчання, поширення інноваційних та наукових розробок в галузі
агропромислового комплексу:
1) надання сільськогосподарським виробникам та їх об’єднанням
консультативно-дорадчої та практичної допомоги:
сприяння впровадженню дистанційної системи безперервної освіти для
співробітників аграрних установ;
сприяння громадським об'єднанням сільгосптоваровиробників у
проведенні та участі у заходах з питань розвитку та підприємництва;
поширення інформації про комерційні пропозиції зарубіжних і вітчизняних
партнерів, виставки, ділові форуми;
2) сприяння діяльності дорадчих служб, орієнтованих на безпосередню
роботу з сільським населенням:
сприяння проведення роз’яснювальної роботи та участь у громадських
обговореннях серед представників сільського населення, щодо реформ у
законодавстві (земельна та податкова реформа).
Напрями реалізації та заходи Програми з джерелами фінансування
викладено в додатку 2.
VI. Обсяги, джерела фінансування та строки реалізації Програми
1. Виконання завдань та заходів Програми заплановано здійснювати
протягом 2019-2023 років. На реалізацію завдань і заходів Програми
заплановано залучити кошти з районного бюджету в сумі 305,0 тис. грн., крім
того з державного, обласного бюджетів в розмірах згідно з чинним
законодавством.
2. Ресурсне забезпечення районної програми зазначене в додатку 3.
3. Залучення коштів державного бюджету, передбачається відповідно до
напрямків, умов та обсягів викладених в програмах державної підтримки
агропромислового комплексу на 2019-2023 роки та затверджених відповідними
річними бюджетами.
4. Залучення коштів обласного бюджету, передбачається відповідно до
напрямків, умов та обсягів, викладених в обласній програмі розвитку
агропромислового комплексу Кіровоградської області на 2018-2023 роки,
затвердженої рішенням чотирнадцятої сесії сьомого скликання Кіровоградської
обласної ради від 22 серпня 2017 року № 350.
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5. Порядок використання коштів районного бюджету на виконання заходів
цієї Програми затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.
VII. Очікувані показники виконання Програми
1. Очікуваним результатом виконання запланованих заходів є:
1) поступовий перехід на новий рівень розвитку аграрного комплексу
району, зокрема малого та середнього підприємництва на селі;
2) повноцінне використання його потенційних можливостей, і, як наслідок,
нарощування обсягів виробництва валової продукції сільського господарства та
забезпечення сталого розвитку сільських територій.
2. Реалізація заходів Програми сприятиме:
1) поступовому збільшенню обсягів виробництва до 2023 року:
зерна на 10 %;
плодів і ягід - 10 %;
молока - 5 %;
м’яса - 9 %;
2) збільшиться споживання населенням району (на 1 особу в рік):
плодів і ягід на 6 %;
молока – 6%;
м’яса – 6%;
3) прогнозується створення 15 сімейних ферм з можливим послідуючим
об’єднанням в кооперативи;
4) підвищиться зайнятість населення на 6%;
3.Показники продукту Програми наведено у додатку 4.
4. Створення сприятливих умов ведення галузі за фінансової підтримки з
бюджетів усіх рівнів, залученні інвестицій та проектів міжнародної технічної
допомоги зміцнить продовольчу безпеку та забезпечить досягнення мети
Програми.
VIII. Координація та контроль за ходом виконання Програми
1. Координацію та контроль за виконанням заходів і завдань Програми
здійснює відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації.
2. Учасники Програми – відділ економічного розвитку,торгівлі,
інфраструктури та промисловості, відділ культури і туризму та культурної
спадщини, інші відділи райдержадміністрації, Новомиргородське районне
управління Головного управління Держспоживслужби в Кіровоградській
області, міська, селищна, сільські ради та в подальшому об’єднані
територіальні громади, інші установи, підприємства, організації – надають
інформацію на узагальнення відділу агропромислового розвитку районної
державної адміністрації до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом.
4. Відділ агропромислового розвитку районної державної адміністрації
щороку до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, надає керівництву
районної державної адміністрації, районній
раді інформацію про стан
виконання Програми.
__________________________

Додаток 1
до районної програми розвитку
агропромислового комплексу
Новомиргородського району на
2019-2023 роки затвердженої
рішенням районної ради
від____________ №
ПАСПОРТ
районної програми розвитку агропромислового комплексу
Новомиргородського району на 2019-2023 роки
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Ініціатор
розроблення
програми
Дата,
номер
і
назва
розпорядчого
документа
органу виконавчої влади про
розроблення програми

Новомиргородська районна державна адміністрація
від 17.09.2018 №321-р
«Про
розробку проекту
районної програми розвитку агропромислового
комплексу
Новомиргородського
району
на
2018-2023 роки»

Розробник програми

Відділ
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації
Відповідальні
виконавці Відділ
агропромислового
розвитку,
відділ
програми
економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури та
промисловості,
відділ культури і туризму та
культурної
спадщини,
інші
відділи
райдержадміністрації, Новомиргородське районне
управління Головного управління Держспоживслужби
в Кіровоградській області
Учасники програми
Міська, селищна та сільські ради, в майбутньому об’єднані територіальні громади
Термін реалізації програми
2019-2023 роки
Перелік місцевих бюджетів, районний бюджет
які беруть участь у виконанні
програми

8.

Загальний обсяг фінансових 305,0
ресурсів, необхідних для
реалізації програми, всього,
тис.грн.
8.1. коштів державного бюджету
в межах, передбачених законодавством
8.2 коштів обласного бюджету
в межах, передбачених законодавством
8.3 коштів районного бюджету
305,0
___________________________________________

Додаток 2
до районної Програми розвитку агропромислового
комплексу Новомиргородського району на
2019-2023 роки, затвердженої рішенням районної ради
від_________________№____________
Напрями реалізації та заходи районної Програми розвитку агропромислового комплексу
Новомиргородського району на 2019-2023 роки тис.грн.
Пріоритетні завдання

Зміст заходу

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування
У т.ч.
усього

№

1
1.1

2019

2020

2021

2022

2023

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
І. Максимально ефективного використання природнокліматичного потенціалу, виробництва конкурентної продукції з високою доданою вартістю на основі
інтенсифікації виробництва та впровадження інвестиційних проектів в галузях аграрного сектору економіки:
Відділ
Доведення до агропідприємств
Бюджетні
У межах кошторису на утримання виконавців
Сприяння розвитку
2019-2023
агропромислового
науково-методичних рекомендацій
асигнування
пріоритетних
розвитку РДА
щодо оцінки параметрів фактичних та
на утримання
напрямів у
очікуваних змін клімату й їх наслідків,
виконавців
рослинництві:
удосконалення структури
сільськогосподарських угідь і посівів
вирощуваних культур за рахунок
поєднання заходів економічного
стимулювання сільськогосподарських
товаровиробників у напрямі істотного
зменшення негативних антропогенних
навантажень на навколишнє
середовище та підвищення його
відновлювального потенціалу і для
економії всіх виробничих ресурсів.

2
Продовження додатка 2
1

1.2

2

Сприяння розвитку
пріоритетних
напрямків у
тваринництві

3
Сприяння підтримці розвитку
ягідництва, садівництва, овочівництва
та інфраструктури для збереження і
збуту виробленої продукції з
використанням сучасних технологій
зберігання продукції
нарощення обсягів виробництва зерна
через підвищення рівня культури
насінництва
Сприяння впровадженню нових
технологій сільськогосподарського
виробництва, які максимально
включають природоохоронні вимоги,
та орієнтовані на досягнення
екологічного балансу (безполицевий
обробіток ґрунту, контурно –
меліоративна організація території
землекористування, органічне
сільгоспвиробництво);
підвищення рівня інформованості про
механізми фінансування заходів,
спрямованих на зниження впливу на
зміну клімату і надання доступу до них
Сприяння нарощуванню поголів’я
сільськогосподарських тварин в
селянських господарствах населення ,
які утримують (планують утримувати)
п’ятьох і більше корів ( шляхом
часткової компенсації ( до 50%)
вартості придбаних доїльних
апаратів) та стимулювання активного
застосування виробниками молока,
послуг лабораторій з визначення якості
молока
створення сприятливих умов для
будівництва нових та реконструкції
існуючих тваринницьких комплексів та
ферм, в тому числі придбання
(оновлення) їх обладнання;

4
2019-2023

5
Відділ
агропромислового
розвитку РДА

6
Бюджетні
асигнування
на утримання
виконавців

7
8
9
10
11
У межах кошторису на утримання виконавців

2019-2023

Відділ
агропромислового
розвитку РДА

Бюджетні
асигнування
на утримання
виконавців

У межах кошторису на утримання виконавців

2019-2023

Відділ
агропромислового
розвитку РДА
міська, селищна,
сільські ради

2019-2023

Відділ
агропромислового
розвитку РДА

РАЙОННИЙ
БЮДЖЕТ

Бюджетні
асигнування
на утримання
виконавців

100

20

20

20

20

У межах кошторису на утримання виконавців

12

20

3
Продовження додатка 2
1

2

3
посилення селекційно-племінної
роботи в тваринництві з метою
сприяння відтворення
високоефективних порід тварин та
поліпшення племінного потенціалу
маточного стада;
контроль над здійсненням заходів щодо
не допущення розповсюдження на
території району емерджентних хвороб
тварин та запровадження
відшкодування майнової шкоди
постраждалим;

розвиток напрямів тваринництва:
свинарство, вівчарство,
кроликівництво, бджільництво,
індиківництво за рахунок мотивації
створення сімейних ферм (5 тис. грн.
на одну сімейну ферму з утримання не
менше 10 умовних одиниць худоби)
сприяння доступу до усіх видів
фінансової підтримки
сільськогосподарських підприємств;

2.1

4
2019-2023

5
Відділ
агропромислового
розвитку РДА
міська, селищна,
сільські ради

2019-2023

Відділ
агропромислового
розвитку РДА
Новомиргородське
районне управління
Головного
управління
держспоживслужби
в Кіровоградській
області, міська,
селищна, сільські
ради
Відділ
агропромислового
розвитку РДА, інші
відділи

2019-2023

2019-2023

відділ
агропромислового
розвитку РДА

6
Бюджетні
асигнування
на утримання
виконавців

7
8
9
10
11
У межах кошторису на утримання виконавців

12

РАЙОННИЙ
БЮДЖЕТ

50

10

10

10

10

10

РАЙОННИЙ
БЮДЖЕТ

150

30

30

30

30

30

Бюджетні
асигнування
на утримання
виконавців
Бюджетні
асигнування
на утримання
виконавців

У межах кошторису на утримання виконавців

підтримка розвитку молочного
Відділ
У межах кошторису на утримання виконавців
2019-2023
скотарства за рахунок розвитку
агропромислового
довгострокових контрактних відносин
розвитку РДА
із молокопереробними підприємствами
цільно-та кисломолочного напрямів;
ІІ. Сприяння створенню прозорих інструментів фінансової політики та фінансової підтримки в галузях агропромислового комплексу
сприяння розвитку системи кредитного 2019-2023
Відділ
Бюджетні
У межах кошторису на утримання виконавців
Здійснення заходів в
забезпечення аграрного сектору, в тому
агропромислового асигнування
системі фінансовочислі шляхом застосування аграрних
розвитку РДА
на утримання
кредитної політики
розписок.
виконавців
підтримки

4
Продовження додатка 2
1
3.1

3.2

3.3

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ІІІ. Поширення кластеризації виробництва, розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації та інфраструктури аграрного ринку
сприяння залученню фінансових
Відділ
Бюджетні
У межах кошторису на утримання виконавців
Залучення коштів
2019-2023
коштів для створення та
агропромислового асигнування
міжнародних
функціонування СОКів;
розвитку РДА
на утримання
організацій на
виконавців
створення і розвиток
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів
впровадження консультативної
Відділ
Бюджетні
У межах кошторису на утримання виконавців
Проведення
2019-2023
адресної допомоги охочим заснувати
агропромислового асигнування
інформаційновласні кооперативи;
розвитку РДА
на утримання
роз’яснювальної
виконавців
роботи, поширення
серед суб’єктів
господарювання всіх
форм власності,
широких верств
населення інформації,
відомостей з основних
питань діяльності
сільськогосподарських
кооперативів
залучення сільськогосподарських
Відділ
Бюджетні
У межах кошторису на утримання виконавців
Сприяння організації
2019-2023
агропромислового асигнування
та проведення в області товаровиробників району до участі у
виставково-ярмаркових заходах;
розвитку РДА
на утримання
щорічної
виконавців
Всеукраїнської
агропромислової
виставки «АгроЕкспо»
організація широкого висвітлення в
Відділ
Бюджетні
У межах кошторису на утримання виконавців
2019-2023
районних засобах масової інформації:
агропромислового асигнування
- інформації про виставкові заходи; - розвитку РДА
на утримання
/ - інформації щодо потенціалу
виконавців
агропромислового комплексу району;
Сприяння проведенню, у рамках
Відділ
Бюджетні
У межах кошторису на утримання виконавців
2019-2023
виставки , семінарів, ділових зустрічей
агропромислового асигнування
для залучення інвестицій в економіку
розвитку РДА
на утримання
агропромислового комплексу району.
відділ
виконавців
економічного
розвитку,торгівлі ,
інфраструктури та
промисловості РДА

5
Продовження додатка 2
1
3.4

2
Сприяння участі
сільськогосподарських
товаровиробни-ків у
всеукраїнських та
міжнародних
виставковоярмаркових заходах:

4.1

Сприяння зайнятості
населення в сільській
місцевості поза сферою
сільськогосподарського виробництва,
включаючи розвиток
аграрного бізнесу,
сільського
«зеленого»туризму,
народних ремесел і
промислів, підприємств
сфери послуг, та інше

3
залучення сільгосптоваровиробників
до участі у фестивалях, туристичних
ярмарках, інших іміджевих заходах з
популяризації сільськогосподарського
потенціалу району та народних
промислів;

4
2019-2023

5
6
Бюджетні
Відділ
асигнування на
агропромислового
утримання
розвитку РДА
виконавців
відділ економічного
розвитку,торгівлі ,
інфраструктури та
промисловості РДА
Відділ культури і
туризму та культурної
спадщини РДА ,
міська, селищна,
сільські ради
IV. Підтримка сталого розвитку сільських територій
Бюджетні
проведення семінарів, роз’яснень щодо 2019-2023
Відділ
асигнування на
кон'юнктури ринку та викликів, що
агропромислового
утримання
постають перед населенням на певних
розвитку РДА
відділ економічного
виконавців
територіях в сільській місцевості;
розвитку,торгівлі ,
інфраструктури та
промисловості РДА
Відділ культури і
туризму та культурної
спадщини РДА ,
міська, селищна,
сільські ради
розвиток економіки сільських
Відділ
2019-2023
територій шляхом стимулювання не
агропромислового
аграрних видів діяльності, поширення
розвитку РДА
інноваційних продуктів,
відділ економічного
самозайнятості сільського населення;
розвитку,торгівлі ,
інфраструктури та
промисловості РДА
сприяння обміну досвідом молоді, що
Відділ
2019-2023
здобули професію
агропромислового
сільськогосподарського спрямування,
розвитку РДА
а також спеціалістів, які пройшли
перепідготовку з нової професії;

7
8
9
10
11
12
У межах кошторису на утримання виконавців

У межах кошторису на утримання виконавців

6
Продовження додатка 2
1

4.2

2

Сприяння
впровадженню
районних заходів,
спрямованих на
заохочення
кваліфікованої молоді
до проживання у
сільській місцевості

3
Сприяння розбудові туристичного
потенціалу сільської місцевості для
сільського і аграрного туризму;

4
2019-2023

5
Відділ
агропромислового
розвитку РДА
відділ
економічного
розвитку,торгівлі ,
інфраструктури та
промисловості РДА
Відділ культури і
туризму та
культурної
спадщини РДА ,
міська, селищна,
сільські ради
Відділ
агропромислового
розвитку РДА

здійснення організаційних заходів
щодо участі охочих у державних
програмах з перепідготовки кадрів для
сфери аграрного бізнесу;
розвиток інфраструктури села з
розширення базових послуг для
економіки сільських територій та
сільського населення з наголосом на
розбудову комунікаційних та
інформаційних мереж;

2019-2023

2019-2023

Відділ
агропромислового
розвитку РДА
відділ
економічного
розвитку,торгівлі ,
інфраструктури та
промисловості РДА
, міська, селищна,
сільські ради

Сприяння наданню допомоги молоді у
отриманні пільгових кредитних
ресурсів, що є суттєвим стимулом для
активізації індивідуального житлового
будівництва, розвитку особистого
сільського господарства, підвищенню
рівня самозайнятості та поліпшення
інфраструктури села у рамках обласної
та районної програми підтримки
індивідуального житлового
будівництва на селі «Власний дім»

2019-2023

Відділ
агропромислового
розвитку РДА,
ін.. структурні
підрозділи РДА,
селищна, сільські
ради

6

7

8

9

10

11

12

РАЙОННИЙ
БЮДЖЕТ

5

1

1

1

1

1

Бюджетні
асигнування
на утримання
виконавців
Бюджетні
асигнування
на утримання
виконавців

Бюджетні
асигнування
на утримання
виконавців

У межах кошторису на утримання виконавців

У межах кошторису на утримання виконавців

У межах кошторису на утримання виконавців

7
Продовження додатка 2
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
відродження та розвиток села,
Управління
Бюджетні
У межах кошторису на утримання виконавців
2019-2023
збереження та поліпшення сільської
агропромислового асигнування
культурної спадщини як активу
розвитку РДА
на утримання
місцевого розвитку.
виконавців
V. Розширення діяльності щодо сільськогосподарського дорадництва, навчання, поширення інноваційних та наукових розробок в галузі агропромислового комплексу
Надання сільськогосподарським
Відділ
Бюджетні
У межах кошторису на утримання виконавців
5.1 Надання
2019-2023
агропромислового асигнування
сільськогосподарським виробникам та їх об’єднанням
консультативно-дорадчої та практичної
розвитку РДА
на утримання
виробникам та їх
допомоги;
виконавців
об’єднанням
консультативнодорадчої та практичної
допомоги
Сприяння впровадженню дистанційної 2019-2023
Відділ
Бюджетні
У межах кошторису на утримання виконавців
системи безперервної освіти для
агропромислового асигнування
співробітників аграрних установ;
розвитку РДА
на утримання
виконавців
Сприяння проведення
Відділ
Бюджетні
У межах кошторису на утримання виконавців
5.2 Сприяння діяльності
2019-2023
роз’яснювальної роботи та участь у
агропромислового асигнування
дорадчих служб,
громадських обговореннях серед
розвитку РДА
на утримання
орієнтованих на
представників сільського населення,
Ін.. структурні
виконавців
безпосередню роботу з
підрозділи РДА
сільським населенням: щодо реформ у законодавстві
(земельна та податкова реформа).

____________________________________________

Додаток 3
до районної Програми розвитку агропромислового
комплексу Новомиргородського району на
2019-2023 роки, затвердженої рішенням районної
ради від_________________№____________
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
районної Програми розвитку агропромислового комплексу
Новомиргородського району на 2019-2023 роки, тис.грн
Обсяги коштів, які пропонується
Роки
залучити на виконання програми
2019
2020
2021
2022
2023
Усього
61
61
61
61
61
Державний бюджет
У межах бюджетних призначень на відповідний рік
Обласний бюджет
У межах коштів, закладених у відповідній обласній програмі
Районний бюджет*
61
61
61
61
61
____________________________________________

Усього
305

305

*Обсяг коштів районного бюджету на виконання районної Програми щороку визначається рішенням районної ради під час
затвердження районного бюджету або внесення змін до нього (в разі виявлення охочих прийняти участь у Програмі)

Додаток 4
до районної Програми розвитку агропромислового
комплексу Новомиргородського району на
2019-2023 роки, затвердженої рішенням районної
ради від _____________________№________
Показники продукту
районної Програми розвитку агропромислового комплексу
Новомиргородського району на 2019-2023 роки
№
з/п

1
1
2

1
2
3

Назва показника
2
Темп росту виробництва валової
продукції сільського
господарства
Збільшення обсягів виробництва:
зерна
плодів та ягід
молока
м’яса
Споживання населенням району (на
1 особу в рік) плодів та ягід
молока
м’яса

1

Підвищення рівня зайнятості
населення

2

Створення сімейних ферм

Одиниця
виміру
3

Вихідні дані
на початок дії
Програми

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Усього за
період дії
програми

7

8

9

10

1

1

1

5

Роки
2019 рік

2020 рік

4
5
6
І. Показники продукту Програми

%

100%

1

%
%
%
%

156 тис. тонн
2
2
500 тонн
0
0
12 тис. тонн
0
1
1,2 тис.тонн
1
2
ІІ. Показники ефективності Програми

2
0
1
2

2
5
1
2

2
5
2
2

10
10
5
9

%

45,1 кг.

1

2

2

6

%
%

285,0 кг
0
1
53,2 кг
0
1
ІІІ. Показники якості Програми

1
1

2
2

2
2

6
6

0

1

1

%

-

1

1

1

1

2

6

одиниць

-

3

3

3

3

3

15

_____________________________________________

