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УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 155 


25 листопада 2016 року				                                 8 сесія 7 скликання

Про Програму розвитку тваринництва Чечельницького району 
на 2017–2020 роки 

	Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи подання управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, висновки постійних комісій районної ради з питань земельних ресурсів та охорони довкілля, з питань бюджету та комунальної власності, районна рада ВИРІШИЛА:

 Затвердити Програму розвитку тваринництва Чечельницького району на 2017–2020 роки (далі – Програма) (додається).

	 Фінансування Програми проводити за рахунок коштів районного бюджету, інвестицій та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.


         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної  ради  з  питань  земельних  ресурсів  та  охорони  довкілля (Федчишен М.О.), з питань бюджету та комунальної власності (Савчук В.В.).


Голова районної ради                                                              С.В. П’яніщук 
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                                                                                до рішення 8 сесії Чечельницької 
                                                                                            районної ради 7 скликання
                                                         25.11.2016 р. № 155
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ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
1. НАЗВА: Програма розвитку тваринництва Чечельницького району на 2017-2020 роки.
2. ГОЛОВНИЙ ЗАМОВНИК: Чечельницька районна державна адміністрація.
3. ГОЛОВНИЙ РОЗРОБНИК: Управління агропромислового розвитку Чечельницької райдержадміністрації.
4. СПІВРОЗРОБНИКИ: Відділ економіки та торгівлі Чечельницької райдержадміністрації.
5. СТРОКИ ВИКОНАННЯ: січень 2017 року – грудень 2020 року.
Вступ
Чечельницький район є аграрним районом.
Пріоритетним напрямом розвитку економіки району залишається агропромисловий комплекс, який забезпечує виробництво сільськогосподарської продукції, харчових продуктів, сировини, створення робочих місць на селі і суттєві надходження до місцевого бюджету у вигляді податків.
Основний напрямок сільськогосподарських   підприємств  -  виробництво сільськогосподарської продукції: зерна, соняшника, молока, м’яса та іншої продукції.
Сільськогосподарське виробництво району розвивається у правовому полі, визначеному Законом України «Про державну підтримку сільського господарства України», іншими правовими актами Президента та Верховної Ради України.
Значимість розвитку аграрного сектора в Чечельницькому районі  зумовлюється його внеском у забезпечення добробуту населення.           Сільське господарство виконує важливу функцію із забезпечення продовольчої безпеки.
Тваринництвом в районі займаються 3 сільгосппідприємства: СТОВ АФ «Вербка», ТОВ АФ «Ольгопіль», СТОВ  АФ «Україна - О». Вирощуванням великої рогатої худоби займаються всі три господарства: СТОВ АФ «Вербка», ТОВ АФ «Ольгопіль», СТОВ  АФ «Україна - О».
Станом на 01.11.2016 року:
- Молочним скотарством займаються :
ТОВ АФ «Україна - О» с.Каташин: ВРХ- 500 гол, в тому числі корів  -  153 гол.
 	СТОВ АФ «Вербка»  с.Вербка: ВРХ - 400 гол, в тому числі корів - 140 гол.
- М'ясним скотарством займається:
СТОВ АФ «Ольгопіль» с. Ольгопіль: ВРХ - 295 гол, в тому числі корів 99 гол.
Всього в сільгосппідприємствах району утримується:
ВРХ - 1195 гол, в тому числі корів - 392 гол, свиней - 547 гол.
	Виробництво тваринницької продукції за десять місяців 2016 року в районі.
	Валове виробництво молока 893 тонни, надій молока на одну корову (які були на початок року) склав 3296 кг.
	Вироблено (вирощено) м’яса – 87,21 тонн.
	Реалізовано м’яса в живій вазі – 83,5 тонн.
В 2017 році планується наростити чисельність поголів’я ВРХ до 1250 гол., в тому числі корів до 420 гол., свиней до 850 гол. До 01.01.2021 року планується наростити чисельність поголів’я ВРХ до 1350 гол., в тому числі корів до 490 гол. та свиней до 1300 гол.
Програмою передбачено поряд із збільшенням чисельності поголів’я всіх видів сільськогосподарських тварин, зміцнення кормової бази, створення конкурентоспроможної галузі, підвищення її економічної ефективності, збільшення виробництва продукції тваринництва, валове виробництво молока довести до 990 тонн, на кожну корову надоїти по 3800 кг молока, виробити (виростити)  м’яса в  живій   вазі  180  тонн,  а  його реалізацію  збільшити  до     210 тонн.
РОЗДІЛ 1
Мета та основні завдання Програми
Метою Програми є визначення основних напрямів щодо створення сприятливих умов для стабілізації та розвитку тваринництва на 2017-2020 роки з тим, щоб досягти виконання наступних стратегічних завдань:
- забезпечити поступове нарощування чисельності поголів'я сільськогосподарських тварин;
- довести обсяги виробництва продукції тваринного походження до рівня, який забезпечить мінімальні норми її споживання населенням;
- забезпечити прибуткове ведення тваринництва на основі вигідного збуту продукції за рахунок оптимальних витрат на її виробництво;
- створити нові робочі місця в агропромисловому комплексі і на цій основі забезпечити зайнятість та підвищити доходи сільського населення.
	Програмою передбачається:
- пріоритетний розвиток свинарства, молочного та м'ясного скотарства;
- зростання продуктивності тварин на основі підвищення їх генетичного потенціалу, розвитку кормовиробництва та запровадження сучасних технологій виробництва;
- підтримка виробництва продукції тваринного походження шляхом надання бюджетних дотацій на метричну одиницю продукції та на одну голову тварин;
- запровадження системи моніторингу цін на продукцію тваринного походження; 
- удосконалення інфраструктури ринків продукції тваринного походження.
	




Основні завдання галузі молочного скотарства
Для досягнення мети Програми планується вирішити основні завдання щодо:
	- забезпечення високорентабельного ведення галузі молочного скотарства за рахунок збільшення обсягів виробництва молока, зниження собівартості та поліпшення його якості;
	- створення сприятливих умов для розвитку галузі молочного скотарства на основі використання бюджетних коштів і залучення  інвестицій;
	- призупинення спаду чисельності поголів’я корів та поступового його нарощування в господарствах – учасниках Програми за рахунок власного відтворення стада та закупівлі племінних телиць, нетелів та корів;
	- зниження витрат кормів та інших матеріальних ресурсів за рахунок придбання сучасної кормозаготівельної техніки, впровадження перспективних ресурсозберігаючих технологій;
	- сприяння формуванню господарствами населення малих ферм з виробництва і реалізації молока, кооперативів та некомерційних об’єднань;
- підвищення якості молока шляхом придбання та використання сучасного доїльного та холодильного обладнання;
- зниження собівартості молока за рахунок впровадження ресурсозберігаючих технологій;
- забезпечення впровадження новітніх технологій вітчизняних та зарубіжних виробників з метою поліпшення умов виробництва та розвитку економічної стабільності галузі;
- збереження існуючих та створення нових робочих місць, розширення зайнятості сільського населення, покращення соціального стану на селі.
Головним джерелом фінансування Програми, крім власних коштів суб’єктів господарювання, є залучення кредитних ресурсів  комерційних банків,  кошти інвесторів, а також коштів районного бюджету.  

РОЗДІЛ 2
Основні напрями виконання Програми
У молочному скотарстві:
- забезпечення високорентабельного ведення галузі молочного скотарства за рахунок збільшення обсягів виробництва молока, зниження собівартості та поліпшення його якості шляхом впровадження інноваційних технологій, які базуються на безприв'язному утриманні худоби з доїнням в автоматизованому доїльному залі (установці);
	- створення сприятливих умов для розвитку галузі молочного скотарства на основі використання бюджетних коштів;
- призупинення спаду чисельності поголів'я корів та поступового його нарощування в господарствах – учасниках Програми за рахунок власного відтворення, закупівлі як племінних тварин, так і поліпшених в особистих селянських господарствах;
- зниження витрат кормів та інших матеріальних ресурсів за рахунок придбання сучасної кормозаготівельної техніки, впровадження перспективних ресурсозберігаючих технологій;
- інтенсивне підвищення рівня і якості годівлі молочної худоби. Річну норму годівлі корів необхідно довести до 50-60 центнерів кормових одиниць з розрахунку на одну корову;
	- сприяння формуванню господарствами населення малих ферм з виробництва і реалізації молока, кооперативів та некомерційних об’єднань;
- забезпечення впровадження новітніх технологій вітчизняних та зарубіжних виробників з метою поліпшення умов виробництва та розвитку економічної стабільності галузі; 
- поліпшення якості молока з метою підвищення рівня безпеки молочних продуктів;
- збереження існуючих та створення нових робочих місць, розширення зайнятості сільського населення, покращення соціального стану на селі;
- створення культурних та поліпшення природних пасовищ.
                        Виконавці: ТОВ АФ«Україна-О» с.Каташин 				        СТОВ АФ «Вербка» с.Вербка
                    2017-2020 роки                                                      

У м'ясному скотарстві:
- використання високопродуктивних спеціалізованих м’ясних порід і типів з високою продуктивністю;
- застосування промислового, перемінного та ротаційного схрещування маток молочних і молочно - м'ясних порід з бугаями м'ясних порід;
- впроваджувати пасовищне утримання худоби протягом 5-6 місяців з виділенням на одну дорослу голову 0,5 га пасовищ (при продуктивності 40-50 ц/га кормових одиниць на 1 га), для молодняку віком до року - 0,12 га, старше року - 0,3 га та 15 % резервної площі.                                         
  Виконавець: СТОВ АФ «Ольгопіль» с.Ольгопіль
                2017-2020 роки                                                      


У свинарстві:
- збереження і нарощування породного генофонду свиней та використання нових високопродуктивних спеціалізованих порід, типів і ліній;
- реалізація генетичного потенціалу продуктивних тварин за рахунок забезпечення повноцінними комбікормами та оптимальними умовами утримання;
- інтенсивне використання основних свиноматок на основі розробки сучасних методів раннього відлучення поросят, збільшення маточного поголів'я у сільськогосподарських підприємствах та приватному секторі;
- реконструкція існуючих і створення нових виробничих потужностей.
                                                                             Виконавці: СТОВ АФ «Ольгопіль» с.Ольгопіль
                                                                                                 ТОВ АФ «Україна-0» с.Каташин 

Організаційні заходи
Організаційні заходи в тваринництві передбачають:
	- реконструкцію існуючих та будівництво нових ферм і комплексів;
	- підтримку розвитку виробникам тваринницької продукції;
	- зміцнення кормової бази за рахунок розширення посівних площ під посіви кормових культур;
	- впровадження перспективних ресурсозберігаючих технологій та інноваційних проектів розвитку скотарства і свинарства;
- забезпечення зростання рівня продуктивності  тварин,  їх збереження та підвищення якості продукції;
	    - концентрацію виробництва молока господарствами населення шляхом об’єднання їх в кооперативи.
                                                                              Виконавці: СТОВ АФ«Вербка» с.Вербка
                                                                                                  СТОВ АФ«Ольгопіль» с.Ольгопіль
                                                                                                  ТОВ АФ«Україна-0» с.Каташин 
								  2017-2020 роки

Селекційно-племінна робота
На сучасному етапі розвитку тваринництва необхідне удосконалення селекційно-племінної роботи. Основні принципи удосконалення мають бути такими:
	- впровадження порідного рівня селекції;
	- розширення мережі лабораторій якості молока;
	   - проведення осіменіння сільськогосподарських тварин у віці господарської зрілості: телиць у віці 17-18 місяців з живою масою при осіменінні для: симентальської - 340-355 кг, голштинської - 370-380 кг; свинок у віці 14-16 місяців живою масою - 110-125 кг; 
	    - удосконалення роботи пунктів штучного осіменіння худоби, надання зооветеринарних послуг (реалізація ветпрепаратів, медикаментів, кормових домішок, стимуляторів росту, тощо);
- здійснення осіменіння худоби в приватному секторі тільки через пункти штучного осіменіння.
Селекційно - племінна робота в молочному скотарстві повинна бути спрямована на:
	- зростання продуктивності корів, вмісту білка та жиру в молоці, стійкості до маститів;
	- поліпшення племінних якостей тварин;
	- реалізацію генетичного потенціалу молочних порід корів вітчизняної та зарубіжної селекції;
	- збільшення поголів'я худоби молочного напряму продуктивності. 
Крім цього повинна включати:
	- удосконалення та підвищення продуктивності симентальської, українських чорно - та червоно - рябої і голштинської молочних порід;
	- розширення племінних ресурсів новостворених вітчизняних порід молочної худоби;
	- збільшення поголів'я голштинізованого типу в симентальській молочній породі, як більш продуктивного в порівнянні з жирномолочним типом;
	- підвищення продуктивності молочних порід в товарних господарствах за рахунок власних ресурсів та закупівлі - в племінних господарствах;
	- збереження генофонду симентальської та чорнорябої молочної порід, які пристосовані до кліматичних умов центральної України.
Виконавці: ТОВ АФ«Україна - О» с.Каташин
                                                                                            СТОВ АФ « Вербка» с.Вербка
        2017-2020 роки                                                            
Кормовиробництво
Проблемою, що стримує нарощування тваринницької продукції, є незадовільний стан виробництва кормів. На даний час провідними кормовими культурами залишається кукурудза, багаторічні трави та зерно.
Однак, у загальній структурі посівних площ вирощування кормових культур значно скоротилося. Така ситуація зумовлена високими цінами на насіння, зростанням диспаритету цін на засоби хімізації, механізації, скорочення обсягів робіт, пов'язаних з захистом рослин від хвороб і бур'янів, несприятливими погодними умовами в літні місяці, що спостерігаються в останні роки.
Структура кормів, що виробляється в господарствах, не відповідає потребам навіть для того поголів'я, що залишилися. Незбалансованість раціонів годівлі призводить до значної перевитрати кормів.
Для забезпечення повноцінної годівлі худоби молочного напряму продуктивності необхідно довести річну норму заготівлі кормів не менше 40 - 50 центнер кормових одиниць на 1 корову в товарних господарствах. 
Система кормовиробництва потребує поступового зростання долі кормових культур в структурі ріллі, розширення посівів багаторічних бобових трав (люцерна, еспарцет), що дасть змогу перейти на енергозаощадливу систему кормовиробництва. 
Для забезпечення концентрованими кормами необхідно використовувати максимально посухостійкі сорти та гібриди зернофуражних культур.
Концепція успішного вирішення проблем кормовиробництва включає:
- пріоритети і напрями структурної перебудови та розвитку кормовиробництва з розрахунком на власні ресурси;
- доведення питомої ваги багаторічних трав більше 50 відсотків в структурі сіяних кормових площ;
- удосконалення структури кормів, що виробляються, з повним забезпеченням потреби тваринництва;
- підвищення їх енергетичної поживності (змішані посіви однорічних та багаторічних бобово – злакових культур), технології заготівлі, збереження та використання;
- економію усіх видів  ресурсів та енергії на виробництво, заготівлю і використання кормів за рахунок освоєння досягнень сільськогосподарської науки.
                                                                         Виконавці: СТОВ АФ«Вербка» с.Вербка
                                                                                             СТОВ АФ«Ольгопіль» с.Ольгопіль
                                                                                             Т0В АФ«Україна-0» с.Каташин
                     2017-2020 роки  

Ветеринарне забезпечення
Головним завданням спеціалістів ветеринарної медицини району є профілактика інфекційних, інвазійних та незаразних хвороб, своєчасне проведення діагностичних досліджень, запобіжних щеплень, лікувально-профілактичних обробок сільськогосподарських тварин в сільгосппідприємствах різних форм власності та підсобних господарствах населення згідно Закону України «Про ветеринарну медицину» і положень діючого ветеринарного законодавства.
Ветеринарне благополуччя галузі та відповідність продукції вимогам стандартів щодо її якості і безпеки забезпечуватимуться:
	- вдосконаленням санітарного режиму експлуатації приміщень;
	- проведенням ветеринарно-санітарних заходів та їх виконанням згідно з річними та щомісячними планами;
	- запобіганням ввезенню на територію району збудників хвороб тварин із інших областей;
	- забезпеченням галузі засобами захисту тварин;
	- здійсненням контролю за здоров'ям тварин;
	- запровадженням моніторингу кормових добавок та ветеринарних препаратів, до складу яких входять генномодифіковані організми;
	- сприянням виробленню тваринницької продукції високої якості та безпечної для життя, здоров’я населення.
Згідно розроблених планів по профілактиці та лікуванню інфекційних хвороб робота буде здійснюватись за рахунок: 
по туберкульозу:
посилення контролю за проведенням планових алергічних досліджень, своєчасної здачі на забій реагуючих тварин;	
по лейкозу:
здійснення в повному обсязі дослідження всього наявного поголів’я; 
по недопущенню інших незаразних хвороб, збереження худоби і птиці домагатись:
системної обробки тільних корів і нетелів;
	проведення профілактичних щеплень маточного поголів'я проти хвороб новонародженого молодняку, вітамінізації і збалансованої мінеральної підгодівлі тварин;
	обов'язкової дезінфекції тваринницьких приміщень;
виведення тварин в літні табори;
	впровадження у ветеринарну практику передових прийомів і методів роботи, нових економічно вигідних лікарських препаратів та трав, які забезпечують високий терапевтичний ефект.
По кожному господарству передбачається проведення щорічної дворазової диспансеризації маточного поголів'я з метою визначення стану здоров'я тварин з внесенням пропозицій щодо його покращення.
Щоб запобігти розповсюдженню територією району сказу необхідно виділити із районного бюджету кошти в сумі 20 (двадцять) тисяч гривень на набої для відстрілу лисиці червоної з виділенням премії в сумі 50 (п’ятдесят) гривень за вбиту хвору тварину та профілактичні вакцинації здоровим тваринам. 
 Виконавець: Держпродспоживслужба в          Чечельницькому районі
	2017-2020 роки
Ідентифікація і реєстрація великої рогатої худоби
На виконання Положення про ідентифікацію і реєстрацію великої рогатої худоби, затвердженого Мінагрополітики України від 17 вересня 2003 року «Про запровадження ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби» необхідне повне охоплення роботою з ідентифікації і реєстрації ВРХ в сільгосппідприємствах, особистих селянських та фермерських господарствах.

                                                        Виконавці: агенти по ідентифікації і реєстрації тварин 
                                                                                     з числа зооветспеціалістів району
	                                                                         2017-2020 роки

Мета ідентифікації і реєстрації тварин:
- охорона території України від епізоотичних захворювань;
- контроль за станом, якістю і походженням продукції скотарства;
- контроль за переміщенням тварин;
- оптимізація запровадження планів ветеринарної медицини щодо профілактики, ветеринарного контролю, лікування та ліквідації інфекційних, інвазійних та незаразних хвороб;
- одержання оперативної і достовірної інформації про поголів'я великої рогатої худоби щодо статі, віку, породи та його місцезнаходження.
Для повного охоплення роботи з ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби в сільгосппідприємствах, особистих селянських та фермерських господарствах необхідно виділити із районного бюджету кошти в сумі                  10 (десять) тисяч гривень для придбання комп'ютерної техніки в кількості однієї одиниці. Видатки провести через районну державну адміністрацію.

РОЗДІЛ З
Інвестиційна політика в галузі тваринництва району
З метою нарощування обсягів виробництва тваринницької продукції потрібне будівництво та реконструкція існуючих ферм із залученням інвестиційних коштів, в тому числі за рахунок коштів сільгосппідприємств різних форм власності.



Фінансова частина Програми
Фінансова підтримка учасників - виконавців Програми здійснюватиметься шляхом виділення коштів з районного, обласного та державного  бюджету на:
придбання профілактичної вакцини здоровим тваринам та набоїв для відстрілювання хворих на сказ тварин коштами районного бюджету в сумі          20 (двадцять) тисяч гривень, що будуть враховані на премії за вбитих червоних лисиць; 
придбання комп'ютерної техніки коштами районного бюджету на суму     10 (десять) тисяч гривень для полегшення процедури реєстрації та повного охоплення роботи з ідентифікації й реєстрації худоби та свиней, а також контролю за переміщенням тварин на території держави;
надання фінансової підтримки за приріст поголів’я корів шляхом закупівлі або власного відтворення відповідно до Програми;
освоєння коштів виконавцями загальнодержавної програми селекції у тваринництві агропромислового комплексу району;
часткову компенсацію витрат на будівництво та реконструкцію тваринницьких ферм.
Будівництво та реконструкція існуючих тваринницьких приміщень буде проводитись за рахунок залучення кредитів і власних коштів сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств.

	Очікувані результати виконання Програми:
У результаті виконання Програми очікується:
- стабілізація поголів’я сільськогосподарських тварин, в тому числі корів та подальше їх нарощування;
- підвищення ефективності та конкурентоспроможності основних видів продукції тваринництва; 
- збільшення рівня споживання м'яса і м’ясопродуктів, молока і молокопродуктів на одну особу; 
- створення додаткових робочих місць в сільській місцевості; 
- підвищення доходів сільського населення та поліпшення соціальних умов села.

Ресурсне забезпечення Програми 
Обсяг коштів, який
пропонується залучити
на виконання Програми
Етапи використання Програмою коштів на 2017 рік, помісячно, грн
Всього,грн

На придбання вакцини та набоїв
На придбання комп’ютерної техніки
На придбання вакцини та набоїв
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Керуючий справами 
виконавчого апарату районної ради                                                                  Г.М. Лисенко

									
							

