УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ
Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 лютого 2014 року
№ 1020-VI «Про затвердження регіональної Програми розвитку
агропромислового комплексу Одеської області на 2014-2018 роки»

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» обласна рада
ВИРІШИЛА:
Внести до рішення обласної ради від 21 лютого 2014 року № 1020-VI
«Про затвердження регіональної Програми розвитку агропромислового
комплексу Одеської області на 2014-2018 роки» такі зміни:
1. Викласти у новій редакції додаток 1 «Ресурсне забезпечення
регіональної Програми розвитку агропромислового комплексу Одеської
області на 2014-2018 роки», додаток 2 «Напрями діяльності та заходи
регіональної Програми розвитку агропромислового комплексу Одеської
області на 2014-2018 роки», Паспорт регіональної Програми розвитку
агропромислового комплексу Одеської області на 2014-2018 роки (додаються).
2. У розділі 6 «Координація та контроль за ходом виконання Програми»
текстової частини Програми слова «Департамент екології та природних
ресурсів облдержадміністрації» замінити у всіх відмінках словами
«управління аграрної політики Одеської обласної державної адміністрації».

Голова обласної ради
16 червня 2017 року
№ 409-VII

А.І. Урбанський

Додаток 1
до рішення обласної ради
від 16 червня 2017 року
№ 409-VII
"Додаток 1
до Програми

Ресурсне забезпечення
регіональної Програми розвитку агропромислового
комплексу Одеської області на 2014-2018 роки

Обсяг коштів,
які пропонується
залучити на

млн.грн.
Усього
витрат на
виконання

Етапи виконання Програми
І етап

ІІ етап

виконання Програми

2014 рік

2015 рік

2016 рік 2017 рік

2018 рік

Програми

Обсяг ресурсів,всього

1305,1

1428,7

1519,3

1689,1

1831,0

7773,2

в тому числі:
-обласний бюджет

25,0

25,1

25,2

74,4

75,8

225,5

-кошти небюджетних
джерел

1280,1

1403,6

1494,1

1614,7

1755,2

7547,7"

Додаток 2 до
рішення обласної ради
від 16 червня 2017 року
"Додаток 2 до Програми

Напрями діяльності та заходи
регіональної Програми розвитку агропромислового комплексу Одеської області на 2014-2018 роки
№
п/п
1
1

Назва напряму
діяльності (пріоритетні
завдання)
2
Інноваційно-інвестиційні
заходи, направлені на
розвиток
агропромислового
комплексу, впровадження
сучасних технологій
ведення
сільськогосподарської
галузі, раціональне
використання зрошуваних
земель

Перелік заходів програми

Строк
виконання

Відповідальний
виконавець

Джерела
фінансування

3

4

5

1.1.Часткове здешевлення
2014-2018рр. Управління аграрної
Всього: в т.ч.
вартості придбання
політики
сільськогосподарської техніки,
облдержадміністрації,
машин та обладнання, що
Департамент екології та
використовуються у
природних ресурсів
обласний бюджет
виробництві
облдержадміністрації,
сільськогосподарської
райдержадміністрації
продукції, а також вартості
кошти інших джерел
залучених в галузь кредитів
1.2. Здешевлення вартості
електроенергії, витраченої на
подачу води для зрошення

2014-2018рр. Управління аграрної
Всього: в т.ч.
політики
облдержадміністрації,
Департамент екології та обласний бюджет
природних ресурсів
облдержадміністрації,
кошти інших джерел
райдержадміністрації

1.3. Часткова компенсація
2014-2018рр. Управління аграрної
витрат сільгоспвиробників на
політики
Всього: в т.ч.
придбання елітного,
облдержадміністрації,
суперелітного та
Департамент екології та
високорепродукційного насіння
природних ресурсів
сільськогосподарських культур
облдержадміністрації,
обласний бюджет
райдержадміністрації

кошти інших джерел
1.4. Часткова компенсація
2014-2018рр. Управління аграрної
витрат на придбання
політики
Всього: в т.ч.
племінного поголів’я великої
облдержадміністрації,
рогатої худоби, свиней, овець,
Департамент екології та
птиці, плідників та малька
природних ресурсів
цінних порід риби
облдержадміністрації,
обласний бюджет
райдержадміністрації

кошти інших джерел

Обсяги фінансування, млн. грн
І етап
ІІ етап
Всьог
о
2014 2015 2016 2017
2018
6
7
8
9
10
11
2700,0 450,0

109,0

3,0

2591,0 447,0

Очікуваний результат
12

500,0

500,0

600,0

3,0

3,0

50,0

497,0

497,0

550,0

4-5% оновлення
650,0 існуючого парку машин,
тракторів (комбайнів)
господарств області за
рахунок придбання
50,0
сучасної
сільькогосподарської
техніки вітчизняного
600,0 виробництва

40,0

5,0

5,0

10,0

10,0

10,0

20,0

2,5

2,5

5,0

5,0

5,0

20,0

2,5

2,5

5,0

5,0

5,0

804,0

150,0

155,0

160,0

167,0

19,0

3,0

3,0

3,0

5,0

785,0

147,0

152,0

157,0

162,0

Зростання виробництва
продукції на
зрошуваних землях,
збільшення
виробництва овочів на
10-15%

Придбання щороку
сільгоспвиробниками 3172,0 4 тис.тонн елітного,
суперелітного або
високорепродукційного
насіння
5,0 сільськогосподарських
рослин, збільшення
виробництва зерна на
167,0 10-12%

110,0

20,0

20,0

22,0

23,0

25,0

7,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

102,5

18,5

18,5

20,5

21,5

23,5

Придбання щороку
сільгоспвиробниками
200-300 голів
племмолодняку великої
рогатої худоби, 300-500
голів племмолодняку
свиней і овець, 20-50
тис.голів птиці,
підвищення
ефективності
виробництва
тваринницької продукції

2

Створення
інфраструктури для
виробництва, переробки
та зберігання
сільськогосподарської
продукції

Часткове здешевлення
вартості будівництва і
реконструкції тваринницьких
приміщень, теплиць і
тепличних комплексів, овоче-,
фрукто- та картоплесховищ

2014-2018рр. Управління аграрної
політики
Всього: в т.ч.
облдержадміністрації,
Департамент екології та
природних ресурсів
обласний бюджет
облдержадміністрації,
райдержадміністрації
кошти інших джерел

3

Збереження та
нарощування поголів’я
корів, вівцематок і ярок

Часткова компенсація витрат 2014-2018рр. Управління аграрної
Всього: в т.ч.
на утримання корів, вівцематок
політики
і ярок
облдержадміністрації,
Департамент екології та
обласний бюджет
природних ресурсів
облдержадміністрації,
райдержадміністрації
кошти інших джерел

4

5

6

Техніко-економічне та
екологічне обгрунтування
розміщення
виноградників, моніторинг
їх стану, створення і
ведення кадастру
виноградників області

Проведення рибоводномеліоративних робіт на
водоймах області

Створення
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів

Розробка картограм рельєфу 2014-2018рр. Управління аграрної
місцевості, грунтового покриву,
політики облдержВсього: в т.ч.
мікроклімату, оцінка стану
адміністрації,
виноградників, створення і
Департамент екології та
ведення кадастру
природних ресурсів
облдержадміністрації,
ННЦ "Інститут
обласний бюджет
виноградарства і
виноробства ім.
В.Є.Таїрова",
райдержадміністрації
кошти інших джерел
Часткове здешевлення
2014-2018рр. Управління аграрної
вартості облаштування каналів
політики
Всього: в т.ч.
рибоутримуючими
облдержадміністрації,
пристроями, проведення
Департамент екології та
днопоглиблюваних робіт,
природних ресурсів
викошування водної
облдержадміністрації,
обласний бюджет
рослинності
Західно-Чорноморська
рибоохорона,
райдержадміністрації
кошти інших джерел
Часткова компенсація вартості 2014-2018рр. Управління аграрної
придбання кооперативами
політики
Всього: в т.ч.
техніки і обладнання для
облдержадміністрації,
забезпечення їх діяльності
Департамент екології та
природних ресурсів
облдержадміністрації,
обласний бюджет
райдержадміністрації
кошти інших джерел

1250,0 200,0

Збільшення
320,0 виробництва молока та
м’яса, овочів закритого
грунту, зменшення
втрат плодоовочевої
7,5 продукції і картоплі під
час осінньо-зимового
зберігання

200,0

250,0

280,0

1,0

1,0

7,0

1232,5 199,0

199,0

249,0

273,0

312,5

389,0

70,0

77,0

79,0

80,0

83,0

6,2

2,0

2,0

2,0

0,1

0,1

382,8

68,0

75,0

77,0

79,9

82,9

17,5

1,0

5,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

5,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32,0

2,5

5,5

7,0

8,0

9,0

3,2

1,0

1,0

1,0

0,1

0,1

28,8

1,5

4,5

6,0

7,9

8,9

51,5

7,0

10,0

10,0

12,0

12,5

11,0

1,5

1,5

1,5

3,0

3,5

40,5

5,5

8,5

8,5

9,0

9,0

Стабілізація ресурсного
потенціалу
тваринництва,
нарощування
виробництва молока і
м’яса

Встановлення
оптимальних територій
для розвитку
виноградарства,
підвищення
ефективності роботи
галузі, її
конкурентоспроможності

Запобігання виходу
риби з озер у р. Дунай,
поліпшення
екологічного стану
водойм, умов нересту
та нагулу риби,
збільшення її вилову

Нарощування
виробництва
сільськогосподарської
продукції у
господарствах
населення, вирішення
проблем зайнятості
жителів сіл, підвищення
рівня життя

7

8

Науково-дослідні роботи
та проведення
інформаційновиставкових заходів у
сфері агропромислового
комплексу

Підготовка та
перепідготовка кадрів
масових професій для
агропромислового
комплексу

Проведення науково-дослідних 2014-2018рр. Управління аграрної
робіт з вивчення сучасного
політики
стану природних
облдержадміністрації,
Всього: в т.ч.
сільськогосподарських угідь,
Департамент екології та
водойм, оцінка їх екологічного
природних ресурсів
стану, розробка заходів з
облдержадміністрації,
підвищення продуктивності, а
Інститут сільського
також проведення семінарів,
господарства
обласний бюджет
конференцій, нарад, виставок,
Причорномор’я,
створення та видання
Одеська філія ДУ
посібників, рекомендацій,
"Інститут охорони
буклетів
грунтів України", КУ
"Одеська обласна
кошти інших джерел
сільськогосподарська
виставка"
Зміцнення матеріальної бази 2014-2018рр. Управління аграрної
закладів професійно-технічної
політики облдержВсього: в т.ч.
освіти
адміністрації,
Департамент екології та
природних ресурсів
облдержадміністрації,
КП "Автопідприємство
обласний бюджет
по обслуговуванню
обласної ради та
обласної державної
адміністрації"
кошти інших джерел

9

Охорона, відтворення та
збереження родючості
грунтів

10 Створення регіонального
ресурсу продовольчого
зерна, збереження
стабільних цін на сорти
хліба масового вжитку

Часткова компенсація витрат
на створення і утримання
сидеральних і чорних парів,
гіпсування осолонцьованих
грунтів, створення
полезахисних лісосмуг,
консервацію земель, посів
багаторічних трав,
зернобобових культур, сої,
внесення органічних добрив

2014-2018рр. Управління аграрної
політики
Всього: в т.ч.
облдержадміністрації,
Департамент екології та
природних ресурсів
облдержадміністрації,
обласний бюджет
Інститут сільського
господарства
Причорномор’я, ДУ
"Інститут охорони
грунтів України",
кошти інших джерел
райдержадміністрації

Дотація закупівлі
2014-2018рр. Управління аграрної
продовольчого зерна пшениці,
політики
Всього: в т.ч.
часткова компенсація вартості
облдержадміністрації,
борошна для виробництва
Департамент екології та
сортів хліба масового вжитку
природних ресурсів
обласний бюджет
облдержадміністрації,
райдержадміністрації
кошти інших джерел

11,7

2,0

2,5

2,5

2,2

2,5

1,7

0,4

0,4

0,4

0,1

0,4

10,0

1,6

2,1

2,1

2,1

2,1

6,0

2,0

2,0

2,0

0,0

0,0

6,0

2,0

2,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1790,0 280,0

330,0

360,0

390,0

0,5

0,5

0,5

1787,5 279,5

329,5

359,5

389,5

580,0

115,0

120,0

115,0

115,0

12,9

5,0

5,0

2,5

0,2

567,1

110,0

115,0

112,5

114,8

2,5

0,5

Пропаганда та
впровадження у
виробництво досянень
науки і передового
досвіду, сучасних
технологій, вивчення та
оцінка реального стану
навколишнього
середовища, його
впливу на виробництво
продукції, розробка
рекомендацій

Забезпечення потреб
агропромислового
виробництва в
кваліфікованих кадрах,
придбання щорічно 510 одиниць сучасної
сільськогосподарської
техніки

Проведення хімічної
меліорації
430,0 осолонцьованих грунтів
на площі 2-3 тис.га,
розширення площ
посівів багаторічних
0,5 трав та зернобобових
культур на 10-15%
щорічно, збереження
родючості грунтів,
підвищення
429,5 урожайності

Закупівля в регіональні
115,0 ресурси 15-20 тис.тонн
продовольчої пшениці,
підтримання в регіоні
стабільних цін на сорти
0,2 хліба, що користуються
найбільшим попитом у
споживачів
114,8

11 Відзначення кращих
працівників галузі

12 Підтримка органічного
сільського господарства

Нагородження до Дня
2014-2018рр. Управління аграрної
Всього: в т.ч.
працівників сільського
політики
господарства та за підсумками
облдержадміністрації,
проведення основних етапів
Департамент екології та обласний бюджет
сілськогосподарських робіт
природних ресурсів
облдержадміністрації,
кошти інших джерел
райдержадміністрації
Надання субсидій в перехідний 2014-2018рр. Управління аграрної
(5 років) період
політики

Всього: в т.ч.

обласний бюджет
облдержадміністрації,
Департамент екології та
кошти інших джерел
природних ресурсів
облдержадміністрації,
Всього: в т.ч.
райдержадміністрації
обласний бюджет
кошти інших джерел

1,4

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

1,4

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,6

0,4

0,4

0,5

0,6

0,7

2,6

0,4

0,4

0,5

0,6

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7773,2

1305,1

1428,7

1519,3

1689,1

1831,0

225,5

25,0

25,1

###

###

###

7547,7

1280,1

###

###

###

###

Стимулювання
досягнення високих
показників в роботі

Нарощування обсягів
виробництва органічної
продукції, збільшення
площ органічних
сільськогосподарських
земель в області до 3-5
тис.га

