від 29 березня 2016 року

№ 81-р

Про стан виконання указів, доручень
Президента України з питань агропромислового
комплексу та про хід підготовки і проведення
сільськогосподарськими підприємствами
району весняно-польових робіт у 2016 році
У господарствах району проведено належну роботу з виконання указів,
доручень Президента України з питань агропромислового комплексу та
підготовки до проведення весняно-польових робіт у 2016 році.
За 2015 рік в районі проведено виплату орендної плати за майно та землю
в розмірі не менше 1,4% і 6,1% відповідно до вартості майнового паю та
грошової оцінки земельної ділянки. За 2015 рік виплачено орендної плати за
землю на суму 67283 тис.грн., що становить 100,1%, із цієї суми 37124,7 тис.грн
виплачено коштами, решта виплат проведено сільськогосподарською
продукцією.
Відповідно до абзацу 3 статті 3 Указу Президента України від 27 серпня
2002 року № 774 «Про додаткові заходи щодо підвищення рівня захисту
майнових прав сільського населення», з урахуванням листа Міністерства
аграрної політики України від 20 грудня 2002 року № 37-25-1-11/12293 за
оренду майна у минулому році сплачено 7,7 тис. грн., що складає 100% від
потреби.
Під урожай 2016 року всіма категоріями господарств, у тому числі
сільськогосподарськими підприємствами району, відповідно зведеного плану
розвитку агропромислового комплексу району, планується посіяти 38,595 тис.
га зернових культур (озимих на зерно посіяно 18,486 тис.га з них 14,684 тис.га
озимої пшениці, озимого ячменю 3,802 тис.га). Ярі зернові культури планується
посіяти на площі 20,109 тис.га, з них: ярий ячмінь буде розміщено на площі
близько 2,779 тис.га, яра пшениця – 100 га, овес – 41 га, кукурудзи на зерно
буде посіяно 14,5 тис.га, гречки біля – 95 га, зернобобових культур – 2,594 тис.
га, в тому числі гороху – 2,572 тис. га. Технічні культури будуть розміщені на
площі 24,445 тис.га, а саме олійні культури – соняшник 17,44 тис.га та
6,805 тис.га сої. На даний час посіяно та проводиться догляд за посівами
озимого ріпаку на площі 200 га. Овоче-баштанні культури під урожай
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2016 року планується посіяти 3137 га, у тому числі 765 га овочі та 2200 га
картопля. Кормові культури буде розміщено на площі 1879 га.
Вжито заходів щодо вчасної підготовки наявної техніки, забезпечення
пально-мастильними матеріалами, мінеральними добривами, засобами захисту
рослин від хвороб та шкідників, посівним матеріалом високих посівних
кондицій та репродукцій.
З метою оперативного вирішення питань, пов’язаних із своєчасною
підготовкою і проведенням комплексу весняно-польових робіт та відповідно до
рішення колегії районної державної адміністрації від 24 березня 2016 року № 6:
1. Відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації:
проаналізувати по кожному сільгосптоваровиробнику стан справ з
підготовки до проведення весняно-польових робіт з прийняттям невідкладних
заходів щодо завершення підготовки та організованого проведення в
оптимальні строки комплексу весняно-польових робіт у 2016 році із
урахуванням особливостей кліматичних умов;
надати практичну кваліфіковану допомогу керівникам та спеціалістам
сільськогосподарських підприємств, фермерських та приватних господарств з
активного використання техніки, засобів захисту рослин, мінеральних добрив,
складання
технологічних
карт
на
вирощування
основних
сільськогосподарських культур з впровадженням систем удобрення та
інтегрованого захисту посівів на заплановану урожайність;
проводити роботу щодо подальшого освоєння ресурсозберігаючих
технологій вирощування сільськогосподарських культур з підвищенням
родючості ґрунтів;
тримати на постійному контролі питання проведення весняно-польових
робіт з проведенням посіву ярих культур кондиційним посівним матеріалом та
на високому агротехнічному рівні у короткий термін агротехнічного періоду;
зважаючи на реальний стан озимих культур за даними моніторингу, з
метою збереження площ і отримання проектної урожайності забезпечити захист
посівів від шкідників і хвороб та підживлення їх мінеральними добривами на
всій прогнозній площі;
згідно з рекомендаціями наукових установ розглянути структуру посівних
площ, звернувши особливу увагу на збереження науково-обґрунтованого
обсягу зернового клину та недопущення скорочення прогнозованих посівних
площ;
сприяти підвищенню рівня середньомісячної заробітної плати
працівників, зайнятим в сільськогосподарському виробництві, а саме у тих
господарствах, в яких рівень середньої заробітної плати менший мінімальних
державних гарантій.
2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Копієвського М.Д.
Голова районної
державної адміністрації
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