
Звіт про роботу  

управління агропромислового розвитку  

Лиманської міської ради у 2017 році 
Управління агропромислового розвитку (далі – управління АПР) 

підпорядковується Лиманській міській раді, а також підзвітне і підконтрольне 

Департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій 

Донецької обласної державної адміністрації, відповідно до статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні». 

Управління АПР у своїй діяльності керується Конституцією та законами 

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими 

нормативно- правовими актами, розпорядженнями міського голови та рішеннями 

Лиманської міської ради, а також Положенням про управління агропромислового 

розвитку Лиманської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 

20.10.2016 № 7/17 – 791. 

Основні завдання та  функції управління АПР: 

-забезпечення реалізації   державної аграрної політики, розроблення та 

виконання районних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів 

розвитку галузей агропромислового  виробництва; 

-участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого 

розвитку районного агропромислового ринку і сільських територій району; 

-організація роботи з питань землеробства, племінної справи, наукового і 

кадрового забезпечення, охорони праці та техніки безпеки; 

-участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, 

спрямованої на розвиток агропромислового комплексу; 

-забезпечення дотримання працівниками управління законодавства України з питань 

державної служби та запобігання та протидії корупції. 

 

Розробка нормативно-правових актів 

 

 З метою визначення та відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам на території Лиманської ОТГ підготовлено 1 розпорядження 

міського голови: 

від 17.01.2017 року № 58 «Про створення комісії та затвердження Положення 

про порядок діяльності комісії з визначення та відшкодування збитків власникам 

землі та землекористувачам на території Лиманської ОТГ». 

 

З метою аналізу готовності сільськогосподарських підприємств та фермерських 

господарств до проведення комплексу весняно-польових робіт, осінньо-польових 

робіт та збирання ранніх зернових культур підготовлено 3 розпорядження міського 

голови: 
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 від 06.03.2017 року № 183 «Про створення робочої групи для визначення 

готовності сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств 

Лиманської ОТГ до комплексу весняно-польових робіт у 2017 році»; 

від 23.05.2017 року № 310 «Про створення робочої групи для визначення 

готовності сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств 

Лиманської ОТГ до збирання ранніх зернових культур у 2017 році»; 

від 27.07.2017 року № 427 «Про створення робочої групи для визначення 

готовності сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств 

Лиманської ОТГ проведення комплексу осінньо-польових робіт у 2017 році».  

Згідно кожного вищезазначеного розпорядження було створено робочі групи 

спільно зі спеціалістами служб агропромислового комплексу та здійснено об’їзди 

сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств Лиманської ОТГ 

відповідно до затверджених графіків – 3 рази по 25 господарств. 

 

З метою своєчасної та якісної підготовки сільгосппідприємств і фермерських 

господарств до весняно-польових робіт, збирання ранніх зернових культур та 

осінньо-польових робіт підготовлено 3 рішення виконавчого комітету міської ради 

про стан готовності сільськогосподарських підприємств Лиманської ОТГ до 

проведення комплексу весняно-польових робіт, збирання ранніх зернових культур та 

осінньо-польових робіт відповідно: 

 від 15.03.2017 року № 64; 

від 21.06.2017 року № 192; 

від 16.08.2017 року № 265. 

Згідно виписок з протоколу засідання виконавчого комітету від 19.07.2017 року 

№ ПР-1, від 16.08.2017 року № ПР-1, від 20.12.2017 року № ПР-1 вище зазначені 

рішення виконавчого комітету міської ради зняті з контролю, як виконані. 

 

На виконання розпорядження Голови Донецької обласної державної 

адміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 26.04.2017 року № 412 

«Про охорону врожаю 2017 року від пожеж», відповідно до п. 29 ч. 1 ст. 19, ст. 55 

Кодексу цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки в агропромисловому 

комплексі, з метою забезпечення пожежної безпеки та недопущення пожеж врожаю і 

сільськогосподарської техніки під час збирання зернових культур, заготівлі грубих 

кормів, а також у місцях їх зберігання і переробки у 2017 році, підготовлено 1 

рішення виконавчого комітету: 

від 21.06.2017 року № 193 « Про охорону врожаю 2017 року від пожеж».  

 

З метою розробки проекту комплексної програми економічного розвитку 

сільських територій Лиманської ОТГ Донецької області на 2018-2020 роки 

підготовлено 1 розпорядження міського голови:  
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від 08.08.2017 року № 450 «Про розробку проекту комплексної програми 

економічного розвитку сільських територій Лиманської об’єднаної територіальної 

громади Донецької області на 2018 – 2020 роки». 

 

На виконання Постанови  Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 року 

№ 587 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства» 

підготовлено 1 розпорядження міського голови:  

від 24.10.2017 року № 602 «Про утворення комісії з визначення попередніх 

обсягів фінансової підтримки з державного бюджету на розвиток садівництва у 

Лиманській об’єднаній територіальній громаді». 

 

З метою стимулювання передовиків сільськогосподарських    підприємств, 

фермерських господарств, організацій з нагоди професійного свята – Дня працівника 

сільського господарства та переробної промисловості, згідно рішення Лиманської 

міської ради від 23.12.2016 року № 7/22-945 “Про бюджет об’єднаної територіальної 

громади на 2017 рік” підготовлено 1 розпорядження міського голови:  

від 02.11.2017 року № 642 «Про нагороди з нагоди Дня працівника сільського 

господарства та переробної промисловості у 2017 році» 

  

 Всього за 2017 рік управлінням АПР підготовлено 11 нормативно-правових 

акти.  

 

Поточна діяльність 

 

Управління АПР активно та плідно працює у напрямку реалізації державних та 

регіональних програм з підтримки агропромислового комплексу. Проводиться 

роз’яснювальна робота з питань розвитку малого і середнього бізнесу серед 

населення на селі. 

Так у 2017 році проведено  засідання виїзної робочої групи по 4 старостинських 

округах Лиманської ОТГ з питань використання землі, заключення договорів оренди 

суб’єктами господарювання з власниками земельних паїв та створення юридичних 

осіб різних форм власності.  

Разом з цим проведено організаційну роботу з населенням громади, у тому 

числі в сільській місцевості, по обласній Програмі «Український Донецький 

куркуль», в результаті якої надано зацікавленим особам роз’яснювальні матеріали, 

методичні рекомендації та допомогу в складанні  бізнес-проектів для участі у 

конкурсі. На першому етапі конкурсного відбору переможцями визначено по 

сільському господарству – 7 (сім) проектів, а саме: 

- 3 проекти по тваринництву (птахівництво – 2шт., молочне скотарство – 1 шт.); 

- 1 проект по рослинництву (тепличне господарство); 

- 1 проект по напрямку з модернізації, оновлення та придбання основних фондів; 

- 1 проект по напрямку з виробництва інкубаційного яйця курей-несучок та 

м’ясних порід;  
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- 1 проект по напрямку з придбання діагностичного обладнання з ветеринарії.  

Загальна сума фінансування по Програмі «Український Донецький куркуль» 

всього 3 млн 54 тис. грн., в тому числі з місцевого бюджету 1 млн. 527 тис. грн. 

Завдяки цій проведеній роботі протягом 2017 року урегульовано земельно-

орендні відносини та створено нові сільськогосподарські підприємства різних форм 

власності: 2 фермерських господарства, 5 товариств з обмеженою відповідальністю та 

7 самостійних фізичних осіб підприємців, результатом чого є створення нових 

робочих місць, насичення ринку якісними продуктами харчування та надання послуг 

населенню та сільгосптоваровиробникам. 

 

Крім того, згідно Постанови КМУ від 15.07.2005 року № 587 (із змінами) та 

наказу Міністерства аграрної політики України від 19.06.2012 року № 365 (із 

змінами), ТОВ «Верное дело» надало заявку та пакет документів на відшкодування 

витрат, понесених на закладання кісточкового саду, встановлення краплинного 

зрошення та проектні роботи, в зв’язку з чим у грудні 2017 року проведено засідання 

комісії з визначення попередніх обсягів фінансової підтримки з державного бюджету 

на розвиток садівництва у Лиманській ОТГ та проведено інвентаризацію молодих 

багаторічних насаджень ТОВ «Верное дело». В результаті проведеної роботи, 

попередній обсяг компенсації, згідно нормативів, склав 325,8 тис. грн. 

 

Протягом 2017 року управлінням АПР проведено інформативно-правову та 

роз’яснювальну роботу з сільгосппідприємствами і фермерськими господарствами 

Лиманської ОТГ з питань придбання сільськогосподарської техніки та отримання 

часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання 

вітчизняного виробництва. Загалом у 2017 році 17 господарствами закуплено 60 

(шістдесят) одиниць сільгосптехніки на суму 54 млн. 299 тис. грн., в тому числі за 

кредитні кошти на суму 18 млн. грн, з них нової техніки – 52 одиниці, та 8 одиниць, 

що була у використанні: 

- зернозбиральні комбайни – 3 одиниці; 

- трактори – 6 одиниць; 

- сівалки – 9 одиниць; 

- ґрунтообробна техніка – 16 одиниць; 

- вантажні автомобілі – 1 одиниця; 

- інша с/г техніка – 24 одиниці; 

- легкові автомобілі – 1 одиниця. 

5 господарств отримали часткову компенсацію вартості сільськогосподарської 

техніки та обладнання вітчизняного виробництва на загальну суму 550 тис. грн. 

 

Управлінням АПР проведено комплексну роз’яснювальну роботу з 

сільгосптоваровиробниками по форвардним контрактам з операторами зернового 

ринку – 2 (два) рази на рік. 

По форвардним контрактам, згідно укладеного договору, ПП «Комунгосп» 

реалізувало зерно продовольчої озимої пшениці в кількості 300 тон. По форвардній 

програмі із закупівлі зерна врожаю 2018 року з ПАТ «Державна продовольча зернова 

компанія України» та іншими операторами зернового ринку 5 господарств заключили 

форвардні контракти загальним об'ємом 3000 т продовольчого зерна пшениці. 
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У 2017 році виконуючим обов’язки начальника управління АПР здійснено 43 

особистих прийоми громадян та керівників сільськогосподарських підприємств та 

фермерських господарств з наступних питань: 

- щодо реалізації державних програм з підтримки агропромислового комплексу – 5;  

- щодо обстежень посівів зернових, зернобобових, технічних і кормових культур та 

стан підготовки до польових робіт - 25; 

- щодо придбання насіння зернових, зернобобових, технічних та кормових культур–3; 

- надання довідок про посівні площі і збори врожаю – 4; 

- інші питання – 6. 

 

 Протягом 2017 року управлінням АПР організовано та проведено наступні 

заходи: 

 12.01.2017 року та 19.12.2017 року  навчання з «Правил безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок 

споживачів», та з питань охорони праці в сільському господарстві (Загальний курс); 

 30.03.2017 року робоча нарада з питань проведення весняно-польових робіт, 

виконання вимог охорони праці і пожежної безпеки та земельно-орендних відносин; 

 05.07.2017 року робоча нарада з питань збирання врожаю ранніх зернових 

культур, запровадження ринку землі в Україні та зернової кооперації; 

 11.08.2017 року засідання робочої групи щодо розробки проекту комплексної 

програми економічного розвитку сільських територій Лиманської ОТГ Донецької 

області;  

 17.11.2017 року заходи до Дня працівника сільського господарства та 

переробної промисловості. 

  

 Також управління АПР приймало участь у наступних заходах:  

виїзні наради, семінари, конференції за участю керівництва Департаменту 

агропромислового комплексу та розвитку сільських територій, начальників управлінь 

(відділів) АПР райдержадміністрацій та сільгосптоваровиробників – 7; 

селекторні наради (відеоконференції з використанням програми “Skype”)  за 

участю керівництва Департаменту агропромислового комплексу та розвитку 

сільських територій та начальників управлінь (відділів) АПР райдержадміністрацій – 

10;  

засідання комісії зі спеціального розслідування нещасного випадку по БФГ 

«Мрія» - 6;  

засідання круглого столу проекту USAID «Підтримка аграрного і сільського 

розвитку» - 2;  

зустріч з представниками шведської делегації «Aquila Executive» та польсько-

українського підприємства «Платформа  Бізнес Інтеграції» - 1; 

обласне урочисте святкування Дня працівника сільського господарства та 

переробної промисловості (м. Покровськ) – 1. 

зустріч з експертами Датської ради в справах біженців з відвідуванням 

новоствореного господарства – переможця програми «Український Донецький 

куркуль» ФГ «Сафіра» - 1;  

присутність на засіданні обласної комісії по визначенню переможців у програмі 

«Український Донецький куркуль» з ФГ «Сафіра» - 1; 
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участь у засіданнях виконавчого комітету, сесій міської ради, апаратних 

нарадах, робочих групах. 

 

Участь у складі робочих груп та організаційних комітетів згідно розпоряджень 

міського голови та рішень виконавчого комітету: 

засідання робочої групи по Стратегіям розвитку Лиманської ОТГ – 4; 

засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при виконавчому 

комітеті Лиманської міської ради – 3; 

з питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня 

оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної 

плати - 12; 

з підготовки та відзначення 350-ї річниці міста Лиман; 

з розробки проекту Програми зайнятості населення Лиманської ОТГ на 2018 – 

2020 роки; 

 

Протягом січня 2017 року сільськогосподарськими підприємствами та 

фермерськими господарствами Лиманської ОТГ до управління АПР надавалась 

інформація по основним показникам бізнес–планів розвитку господарств – 35.  

Згідно зведеного аналізу зібраної інформації, підготовлено та надано до 

департаменту АПК та РСТ Донецької ОДА «Зведений план розвитку АПК на 2017 

рік» - 1.  

Щоквартально управлінням АПР надано звіт по виконанню «Програми 

соціально-економічного розвитку Лиманської ОТГ на 2017 рік» в частині 

агропромислового комплексу: 

- до відділу економіки міської ради – 4 

- до департаменту АПК та РСТ Донецької ОДА – 4.  

Також, до департаменту АПК та РСТ щоквартально надано звіт по виконанню 

зазначеної Програми в розділі «Виробництво продуктів харчування» - 4.  

Крім того, розроблено розділ «Програми економічного і соціального розвитку 

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік та основні напрями 

розвитку на 2019 і 2020 роки» в частині агропромислового комплексу – 1. 

 

У І кварталі 2017 року проведено моніторинг перезимівлі та життєдіяльності 

озимих культур за результатами відрощування монолітів та методом експрес-аналізу 

– 3. Також, протягом 2017 року управлінням АПР проведено наступні виїзні 

обстеження сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств 

Лиманської ОТГ: 

 у березні – травні  обстеження посівів озимих культур – 15 господарств; 

 у вересні визначено урожайність кукурудзи та соняшника шляхом 

контрольних обмолотів – 4 господарства; 

у жовтні проведено обстеження сходів озимих культур під урожай 2018 року – 

6 господарств та перевірка готовності ферм в господарствах до зимівлі 2017-2018 р. – 

5 господарств.  

 

Відповідно до агрономічних звітів, які надали до управління АПР 

сільськогосподарські підприємства та фермерські господарства Лиманської ОТГ, у 

грудні 2017 року розроблено «Агрономічний звіт про проведення сівби озимих 

культур» та надано до департаменту АПК та РСТ Донецької ОДА – 1.  
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Під час проведення комплексу весняно-польових робіт, збирання ранніх 

зернових культур та осінньо-польових робіт щоденно по сільськогосподарським 

підприємствам та фермерським господарствам Лиманської ОТГ зібрано оперативну 

інформацію про хід проведення польових робіт та передано до департаменту АПК та 

РСТ Донецької облдержадміністрації – 245.   

Також проведено щоденний моніторинг температурного режиму та кількісті 

опадів та надано до Слов’янського міжрайонного управління водного господарства – 

248.  

 

Протягом 2017 року до управління АПР надійшло для опрацювання вхідної 

кореспонденції – 903, з них: 

- департамент АПК та РСТ – 349; 

- міська рада та її структурні підрозділи – 206; 

- організації та установи міста – 67; 

- сільгосппідприємства – 62; 

- інші установи – 219. 

Опрацьовано за 2017 рік контрольних завдань, надано інформацій, звітів тощо 

– 1424, з них: 

- департаменту АПК та РСТ Донецької облдержадміністрації – 699, з них: 

Щотижневий моніторинг залишків та накопичення мінеральних 

добрив 

48 

Щотижневий моніторинг з визначення стану посівів озимих культур  48 

Щотижневий моніторинг з визначення стану посівів багаторічних трав 26 

Щотижневий моніторинг обробки пестицидами сільгоспкультур в 

весняно-літній період 

26 

Щотижневий моніторинг зяблевого обробітку ґрунту 48 

Щотижневий моніторинг цін на мінеральні добрива, насіння та 

закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію 

 

52 

Щотижневі звіти: 

- чисельність та відтворення поголів’я худоби в сільськогосподарських 

підприємствах та фермерських господарствах Лиманської ОТГ 

- ціни на тваринницьку продукцію в районі 
- надої молока та рух поголів’я  по всіх категоріях господарств 

-інформація щодо заготівлі кормів по сільгосппідприємствах та 

фермерських господарствах 

- інформація щодо обсягів реалізації сільгосппідприємствами та 

фермерських господарствами населенню кормів 

- форма №1 «Весна» 

- форма «Зерно» № 1 

- форма № 2 «Осінь» 

- наявність дизпалива, автобензину та мастил в сільськогосподарських 

підприємствах та фермерських господарствах Лиманської ОТГ 

- стан технічної готовності сільськогосподарської техніки 

 

 

52 

52 

52 

 

16 

 

16 

 

16 

12 

10 

52 

52 

Щомісячні звіти:  

- виробництво продукції тваринництва, чисельності поголів’я худоби 

та птиці в господарствах населення 

 

 

12 
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- по тваринництву згідно форми 24с/г 

- по середньомісячній заробітній платі та кількості працюючих по всіх 

сільгосппідприємствах та фермерських господарствах 

- по орендній платі за земельні та майнові паї  

- про хід підготовки с/г техніки до комплексу польових робіт 

- фактичне придбання сільськогосподарської техніки сільгосп- 

підприємствами та фермерськими господарствами Лиманської ОТГ 

12 

 

12 

12 

12 

 

12 

Щоквартальні звіти: 

- зведений аналіз господарської діяльності по тваринництву 

- наявність с/г техніки в розрізі модифікацій та марок 

- про протипожежний стан об’єктів АПК по Лиманській ОТГ 

- про стан пожежної безпеки в АПК по Лиманській ОТГ 

- про стан виробничого травматизму в АПК по Лиманській ОТГ 

- виробництво і реалізація основних видів сільськогосподарської 

техніки підприємствами машинобудування агропромислового 

комплексу 

 

4 

4 

4 

4 

4 

 

 

4 

Інша інформація 25 

 

- міському голові, міській раді, виконавчому комітету – 71, з них: 

звіт про діяльність управління АПР за 2016 рік – 1; 

звіти про проведену роботу до відділу з питань внутрішньої політики виконавчого 

комітету Лиманської міської ради – 17; 

місячні та квартальні плани роботи управління АПР до організаційного відділу 

виконавчого комітету Лиманської міської ради – 15; 

інша інформація – 38; 

- фінансовому управлінню Лиманської міської ради – 95; 

- управлінню державної казначейської служби у м. Лиман – 75; 

- сільськогосподарським підприємствам та фермерським господарствам 

Лиманської ОТГ –  222; 

- іншим установам та організаціям – 262. 

Крім того, розглянуто по суті та надано відповіді на 6 заяв і скарг громадян. 

Протягом 2017 року було проведено 3 засідання конкурсної комісії із 

заміщення вакантних посад та 3 засідання експертної комісії (далі – ЕК) з питань 

архівної роботи. Відповідно до протоколу засідання ЕК управління АПР від 10 

жовтня 2017 року  № 3  до архівного відділу виконавчого комітету Лиманської 

міської ради надані на схвалення та погодження наступні документи:  

номенклатура справ управління АПР на 2018 рік – 1; 

опис № 1 – (продовження) справ постійного зберігання - 1;  

опис № 2 – (продовження) справ з кадрових питань (особового складу) – 1; 

акт про вилучення для знищення документів не внесених до Національного 

архівного фонду – 1. 

Вищезазначені документи схвалені та погоджені архівним відділом 

виконавчого комітету Лиманської міської ради (протокол засідання ЕК архівного 

відділу виконавчого комітету Лиманської міської ради від 25.10.2017 року № 4) та 
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державним архівом Донецької області (протокол засідання ЕПК державного архіву 

Донецької області від 29.11.2017 року № 12). 

Також, у листопаді 2017 року до архівного відділу виконавчого комітету 

Лиманської міської ради надано паспорт управління АПР на 2018 рік – 1. 

 

Протягом 2017 року управлінням АПР здійснено 17 публікацій інформаційного 

характеру у газеті «Зоря». 

 

Доступ до публічної інформації 

 

Проекти нормативно-правових актів та інших документів, розробником яких  є 

управління АПР, оприлюднювались згідно з вимогами  Закону України «Про доступ 

до публічної інформації» на офіційному веб-сайті міської ради.   

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

оприлюднено інформацію  про  використання публічних коштів на єдиному веб-

порталі Е –дата. 

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік, а також Звіт про 

виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 

року розміщенні на офіційному  сайті міської ради.  

Оперативна інформація про проведену роботу управлінням АПР 

оприлюднювалась у газеті «Зоря». 

Надано 1 відповідь  на запит щодо надання публічної інформації згідно Закону 

України «Про доступ до публічної інформації». 

 

Бухгалтерський облік та звітність 

 

Надання  фінансової звітності  Державній фінансовій інспекції в 

Донецькій області 
18 

Внесення даних в Є-дату 105 

Юридичні зобов’язання 49 

Фінансові зобов’язання 86 

Платіжні доручення 230 

Місячні, квартальні, річні звіти 172 

Оформлення річних інвентаризаційних описів 34 

Укладення договорів та додаткових угод 48 

Подано заявок на фінансування 68 

Реєстрація та формування посиленого сертифікату ключа установи 10 

Проведення інвентаризації кредиторської заборгованості, яка виникла 

перед державним бюджетом в результаті виконання розпорядження 

КМУ від 18.07.2007 № 549 

3 

Розрахунок-прогноз потреби в коштах сільсько-господарських 

підприємств для проведення комплексу весняно-польових та осінньо-

польових робіт у 2017 році та джерел їх фінансового забезпечення по 

Лиманській ОТГ 

2 

Оперативна інформація щодо фактичних витрат та джерел 

фінансування сільськогосподарських підприємств при здійсненні 

комплексу весняно-польових та осінньо-польових робіт у 2017 році 

24 
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Інформація 

про використання коштів на утримання управління АПР за 2017 рік 

 

Штатна чисельність управління АПР станом на 01.01.18 року складає 7  

одиниць, у тому числі начальник управління, заступник начальника управління, 5 

головних спеціалістів. Фактично зайняті посади - 6 одиниць. Вакантна одна посада 

начальника управління. 

У 2017 році управлінням АПР видано 82 накази: 

з основної діяльності – 36; 

з кадрових питань (особового складу) – 33; 

про щорічні оплачувані відпустки – 13. 

Для здійснення господарської діяльності управління АПР за 2017 рік  укладено 

34 договори. 

 

Найменування Передбачено бюджетом 

з урахуванням змін 

тис.грн. 

Використано, тис.грн. 

 

Всього видатків 1112,4 1101,0 

оплата праці 780,3 780,3 

нарахування на оплату праці 172,2 171,6 

предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 

55,9 54,9 

оплата послуг (крім 

комунальних) 

8,6 6,8 

видатки на відрядження 0,3 - 

оплата комунальних послуг 

та енергоносіїв 

22,7 16,5 

інші поточні видатки 0,9 - 

 

придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування 

39,0 39,0 

Соціальне забезпечення 30,5 30,5 

Спеціальний фонд 2,0 1,4 

 

 

 

В.о. начальника управління  

агропромислового розвитку  

Лиманської міської ради                                    О.О. Задорожний 
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План роботи управління агропромислового розвитку на 2018 рік 

№ 

зп 
Назва питання 

Дата 

проведення 

1 2 3 

1 - Реалізація державних програм фінансової підтримки 

сільськогосподарських підприємств, фермерських 

господарств, домогосподарств населення за напрямками:  

- здешевлення утримання ВРХ молочного напрямку 

на агропідприємствах та молодняку (до 1 року), що 

утримується в господарствах громадян; 

- компенсація вартості придбання нової 

сільгосптехніки та обладнання українського виробництва; 

- компенсація частини тіла кредиту, залученого на 

будівництво тваринницьких комплексів; 

- здешевлення вартості посадкового матеріалу у 

садівництві та ягідництві; 

- підтримка розвитку малих та середніх фермерських 

господарств в частині відшкодування вартості закупленого 

українського насіння, дорадчих послуг та української 

сільгосптехніки, а також здешевлення кредитних ресурсів; 

- підтримка розвитку сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів в тваринництві, садівництві, 

будівництві овоче- та фруктосховищ, в частині 

компенсації витрат на придбання нового обладнання для 

них.  

протягом року 

2 Реалізація обласної Програми «Український Донецький 

куркуль» в частині розвитку малого та середнього 

аграрного бізнесу 

 

протягом року 

Питання для внесення на засідання виконавчого комітету 

1 

Питання для внесення на засідання виконавчого комітету 

«Про хід підготовки сільгосппідприємств та фермерських 

господарств до весняно-польових робіт» 

ІІ декада березня  

2 

Питання для внесення на засідання виконавчого комітету 

«Про хід підготовки сільгосппідприємств та фермерських 

господарств до збирання ранніх зернових культур» 

ІІ декада червня 

 

3 
Питання для внесення на засідання виконавчого комітету 

«Про охорону врожаю 2017 року від пожеж» 

ІІ декада червня 

 

4 

Питання для внесення на засідання виконавчого комітету 

відпрацювання контрольного рішення «Про стан 
готовності сільськогосподарських підприємств Лиманської 
об’єднаної територіальної громади до проведення весняно 
– польових робіт у 2017 році». 

ІІ декада червня 

 

5 

Питання для внесення на засідання виконавчого комітету 

«Про стан готовності сільгосппідприємств та 

фермерських господарств до проведення комплексу 

осінньо-польових робіт в 2017 році» 

ІІ декада серпня 
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1 2 3 

6 

Питання для внесення на засідання виконавчого комітету 

відпрацювання контрольного рішення «Про стан 

готовності сільгосппідприємств та фермерських 

господарств до збирання ранніх зернових культур в 2017 

році» 

ІІ декада серпня 

 

7 

Питання для внесення на засідання виконавчого комітету 

відпрацювання контрольного рішення «Про стан 

готовності сільгосппідприємств та фермерських 

господарств до проведення комплексу осінньо-польових 

робіт в 2017 році» 

ІІ декада грудня 

Наради, семінари, навчання 

1 

Семінар-нарада з керівниками, агрономами, інженерами 

господарств з питання «Підготовки господарств до 

весняно-польових робіт» 

І декада березня  

2 
Семінар-нарада з керівниками, спеціалістами господарств 

з нагоди проведення «Дня охорони праці» 

ІІІ декада квітня 

 

3 

Нарада з керівниками, агрономами, інженерами 

господарств з питання «Підготовки господарств до 

збирання ранніх зернових культур» 

червень - липень  

 

4 

Семінар-нарада з керівниками, агрономами, інженерами 

господарств з питання «Підготовки господарств до посіву 

озимих культур» 

І декада серпня 

 

5 
Семінар-нарада з керівниками та агрономами господарств 

з питання «Підготовки насіння ярих культур» 

ІІ декада грудня  

 

6 
Навчання з керівниками, агрономами, інженерами 

господарств з питання охорони праці та техніки безпеки 

ІІІ декада грудня  

 

Інші заходи: 

1 Моніторинг температурного режиму та кількість опадів щоденно 

2 

Взаємодія з Департаментом агропромислового комплексу 

та розвитку сільських територій з питань роботи в умовах 

громади суб’єктів господарювання АПК 

щотижнево 

3 
Підготовка звітів управління про проведену роботу для 

оновлення сайту міської ради 

щотижнево 

4 Моніторинг залишків та накопичення мінеральних добрив щотижнево 

5 
Моніторинг цін на мінеральні добрива, насіння та 

закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію 

щотижнево 

6 Збір даних по орендній платі за земельні та майнові паї щотижнево 

7 
Моніторинг по чисельності та відтворення поголів’я ВРХ 

в сільгосппідприємствах та фермерських господарствах  

щотижнево 

8 
Моніторинг цін на тваринницьку продукцію  

 

щотижнево 

9 
Моніторинг по молоку по всіх категоріях господарств 

 

щотижнево 

10 

Моніторинг наявності дизпалива, автобензину та мастил в 

сільськогосподарських підприємствах та фермерських 

господарствах  

щотижнево 
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11 
Моніторинг стану технічної готовності 

сільськогосподарської техніки 

щотижнево 

12 

Заходи щодо забезпечення проведення комплексу 

весняно-польових робіт, збирання ранніх зернових 

культур та осінньо-польових робіт 

протягом  року  

2 рази на місяць 

13 

Участь у селекторних нарадах (відеоконференціях з 

використанням програми “Skype”)  за участю керівництва 

Департаменту агропромислового комплексу та розвитку 

сільських територій, начальників управлінь (відділів) 

АПР райдерж-адміністрацій та представників об’єднаних 

територіальних громад Донецької області. 

щомісячно 

14 
Участь у засіданні комісій та робочих груп виконавчого 

комітету міської ради 

щомісячно 

15 
Підготовка місячних та квартальних планів роботи 

управління 

щомісячно 

16 Робота по скаргам та зверненням громадян щомісячно 

17 
Моніторинг заборгованості по податках з фізичних осіб та 

військовий збір з орендованих земельних паїв 

щомісячно 

18 
Розвиток малого і середнього бізнесу в сільському 

господарстві  

щомісячно 

19 
Проведення роботи та моніторинг по проектам USAID 

«Агросільрозвиток» та «Український Донецький куркуль» 

щомісячно 

20 

Моніторинг середньомісячної заробітної плати та 

кількості працюючих по всіх сільгосппідприємствах та 

фермерських господарств 

щомісячно 

21 Приймання звітів по тваринництву щомісячно 

22 

Моніторинг щодо виробництва продукції тваринництва, 

чисельності поголів’я худоби та птиці в господарствах 

населення  

щомісячно 

23 
Моніторинг цін по сільгосппродукції по Лиманській ОТГ, 

згідно форми 21 заг. 

щомісячно 

24 
Прийняття звітів по техніці безпеки від 

сільгосппідприємств та фермерських господарств  

щомісячно 

25 
Звіт про хід підготовки с/г техніки до комплексу польових 

робіт 

щомісячно 

26 

Звіт щодо фактичного придбання сільсько-господарської 

техніки сільгосппідприємствами та фермерськими 

господарствами  

щомісячно 

27 
Аналіз господарської діяльності по тваринництву  

 

щоквартально 

28 

Приймання звіту по «Програмі соціально- економічного 

розвитку Лиманської ОТГ на 2018 рік» від 

сільськогосподарських підприємств та фермерських 

господарств  

щоквартально 

29 
Звіт про виконання «Програми соціально-економічного 

розвитку Лиманської ОТГ на 2018 рік» в частині АПК 

щоквартально 
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30 
Наявність сільськогосподарської техніки в розрізі 

модифікацій та марок 

щоквартально 

31 

Звіт про протипожежний стан об’єктів АПК по 

Лиманській ОТГ 

 

щоквартально 

32 

Звіт про стан пожежної безпеки в АПК по Лиманській 

ОТГ 

 

щоквартально 

33 
Звіт про стан виробничого травматизму в АПК по 

Лиманській ОТГ 

щоквартально 

34 

Звіт щодо виробництва і реалізації основних видів 

сільськогосподарської техніки підприємствами 

машинобудування агропромислового комплексу 

щоквартально 

35 
Моніторинг перезимівлі озимих культур за результатами 

відрощування монолітів (експрес-аналіз) 

І квартал  

36 
Підготовка звіту діяльності управління агропромислового 

розвитку за 2017 рік та його оприлюднення 

І квартал  

37 

Річний звіт про виконання «Програми соціально-

економічного розвитку Лиманської ОТГ на 2017 рік» в 

частині АПК 

ІІ декада січня  

 

38 
Приймання та аналіз бізнес-планів господарств для 

складання «Зведеного плану розвитку АПК на 2018 рік» 

січень – І декада 

лютого  

39 

Надання на перевірку до Департаменту агропромислового 

комплексу та розвитку сільських територій «Зведеного 

плану розвитку АПК на 2018 рік» 

7 лютого 

40 

Обговорення та захист «Зведеного плану розвитку АПК 

на 2018 рік» з керівництвом Департаменту 

агропромислового комплексу та розвитку сільських 

територій 

20 лютого 

41 
Визначення стану посівів озимих культур під урожай 2018 

року 

щотижнево І – ІІ 

квартал  

42 
Визначення стану посівів багаторічних трав щотижнево І – ІІ 

квартал  

43 

Об’їзд фермерських господарств та сільсько-

господарських підприємств з метою визначення 

готовності до проведення: 

- весняно-польових робіт 

- збирання ранніх зернових культур 

- осінньо-польових робіт 

 

 

 

березень  

червень  

серпень  

44 

Оперативна інформація про хід проведення польових 

робіт в сільгосппідприємствах та фермерських 

господарствах 

щоденно 

березень-

листопад  

45 

Розрахунок-прогноз потреби в коштах  

сільгосппідприємств району для проведення комплексу 

весняно-польових робіт, збирання ранніх зернових 

культур, осінньо-польових робіт у 2018 році та джерел 

фінансового забезпечення 

щотижнево 

березень – 

листопад  
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46 

Звіт про перелік технічних засобів та підприємств ОТГ, 

які можуть надавати послуги у збиранні зернових та 

зернобобових культур 

травень 2018 року 

47 

Звіт щодо наявності та додаткової потреби у 

зернозбиральних комбайнах та транспортних засобах для 

перевезення зерна  

червень 2018 року 

48 

Інформація щодо заготівлі кормів по 

сільгосппідприємствах та фермерських господарствах  

щотижнево 

протягом червня 

– вересня 2018 

року 

49 

Інформація щодо обсягів реалізації сільгосп-

підприємствами та фермерськими господарствами 

населенню кормів  

щотижнево 

протягом червня 

– листопада 2018 

року 

50 

Моніторинг закупівлі насіння сільськогосподарських 

культур 

 

І та ІІІ квартал 

2018 року 

51 

Очікуване виробництво основних сільсько-господарських 

культур 

протягом ІІІ – IV 

кварталу  

2 рази на місяць 

52 
Розробка «Програми соціально-економічного розвитку 

АПК Лиманської ОТГ на 2019 рік» в частині АПК 

ІІ – ІІІ декада  

грудня  

53 

Звіт щодо орієнтовного плану придбання 

сільськогосподарської техніки сільгосп-підприємствами 

та фермерськими господарствами на майбутній рік 

грудень  

 

В.о. начальника управління  

агропромислового розвитку  

Лиманської міської ради                                    О.О. Задорожний 



 

 

 

 

Інформація про виконання  результативних показників , 
що характеризують  виконання бюджетної програми 

Управління агропромислового розвитку Лиманської міської ради за  2017 рік. 
(найменування головного розпорядника  коштів місцевого бюджету) 

№ 

з/п 
 

Показники Одиниця 

виміру 

Затверджено паспортом 
 бюджетної програми 

 на звітний період 
Виконано за звітній період  відхилення 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 

фонд 

 

 

Разом Загальний 
фонд 

Спеціальний 

фонд 

 

 

Разом Загальний 
фонд 

Спеціальний 

фонд 

 

 

Разом 

1 Затрат        

 показник           

 
Кількість штатних 

одиниць 
одиниця 

7   

7 
7   

7 -  

- 
 

- 
            

2 Продукту            

 показник           

 

Кількість 

отриманих 

листів,звернень,ска

рг, 
заяв 

одиниця 6685  6685 6838  6838 +153  +153 

 

Кількість 

прийнятих 

нормативно-

правових актів  

одиниця  

116 
  

116 
 

119 
  

119 
 

+3 
 

- 
 

+3 

3 Ефективності           

 

Кількість 

отриманих 

листів,звернень, 
скарг,заяв на 1 

працівника 

 

одиниця 
 

1337 
  

1337 
 

1367 
  

1367 
 

+30 
  

+30 

 

Кількість 

прийнятих 

нормативно-

правових актів на 1 

 

одиниця 
 

23 
  

23 
 

24 
  

24 
 

+1 
  

+1 



працівника 
            

 

Витрати на 

утримання 1 

одиниці 

Тис.грн. 
154,5 

 154,5 152,9  152,9 
-1,6 

 -1,6 

 

 

В. о. начальника                                                          Задорожний О.О. 
 

 


