Додаток 2
до рішення XVI сесії
VII демократичного скликання
Стрийської районної ради
від "___" грудня 2017 року № __

Затверджено
Голова Стрийської районної
державної адміністрації
_________________ _________
від "___" грудня 2017 року

Затверджено
Голова Стрийської районної ради
________________ _________
від "___" грудня 2017 року

Погоджено
Перший заступник голови
Стрийської районної державної
адміністрації
_________________ _________
від "___" грудня 2017 року

ПРОГРАМА

підтримки галузі тваринництва Стрийського району в 2018 році
Погоджено
Голова постійної комісії з питань
економіки, бюджету і фінансів
Стрийської районної ради
_______________ __________
від "___" грудня 2017 року

Погоджено
Голова постійної комісії з питань
земельних відносин,екології,сільського
господарства,промисловості,транспорту
та доріг Стрийської районної ради
________________ ___________
від "___" грудня 2017 року

Погоджено
Заступник голови Стрийської
районної державної адміністрації,
до компетенції якого належить
програма
____________ ___________
від "___" грудня 2017 року

Погоджено
Начальник фінансового управління
Стрийської районної державної
адміністрації
_________________ _________
від "___" грудня 2017 року
МП

Погоджено
Керівник управління економічного
розвитку ,інвестицій та
промисловості Стрийської районної
державної адміністрації
_________________ _________
від "___" грудня 2017 року
МП

Начальгик відділу
агропромислового розвитку
Стрийської районної державної
адміністрації
_______________ ____________
від "___" грудня 2017 року
МП

м. Стрий - 2017 рік

Програма розроблена на виконання Закону України «Про пріоритетність
соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному
господарстві», Комплексної програми розвитку галузі АПК на 2016-2020 роки,
концепції Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки
на період до 2020 року, розробленої Міністерством агропромислового розвитку
та продовольства, Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського
господарства та сільських територій на 2015-2020 роки та Програми соціальноекономічного розвитку Стрийського району на 2017 рік.
МЕТА ПРОГРАМИ
Метою програми фінансування галузі тваринництва є покращення умов
для збереження поголів’я корів в сільськогосподарських підприємствах та
сімейних фермах на базі подвірних господарств, розвиток сімейних ферм.
ОБГРУНТУВАННЯ ПРОГРАМИ.
Одним із важливих пріоритетів продовольчої безпеки району є розвиток
тваринницької галузі, зокрема молочного скотарства. За останні роки, через
низькі закупівельні ціни на молоко та м'ясо, ріст цін на паливно-мастильні
матеріали та енергоносії, що спричинило зростання собівартості продукції
скотарства та зниження її рентабельності, поголів’я ВРХ ,в т.ч. корів
зменшується. Майже 94 % поголів’я великої рогатої худоби та корів і
відповідно виробництво молока та яловичини сконцентровано в подвірних
господарствах району.
З урахуванням структури виробників молока та яловичини у Стрийському
районі важливе значення набуває створення належних умов для розвитку галузі
тваринництва, стимулювання та підтримки виробництва продукції молочного
скотарства в усіх категоріях господарств. Для дальшого розвитку і розширення
галузі скотарства необхідним є збереження та збільшення поголів’я корів
агроформувань та подвірних господарств, які утримують 3 і більше корів і
мають перспективу створити молочнотоварну ферму сімейного типу.
Фінансова підтримка сільськогосподарських підприємств, подвірних
господарств по збереженню поголів’я корів, дозволить частково відшкодувати
витрати пов’язані з їх утриманням, покращити фінансово-економічну
діяльність.
Особливо важливою є підтримка таких подвірних господарств, які мають
реальну можливість розширити виробництво тваринницької продукції на
сімейній фермі.
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Виконання заходів програми закладе підвалини дальшого розвитку
галузі скотарства в Стрийському районі. Це підтримає існуючі
сільськогосподарські підприємства, які займаються виробництвом молока і
м’яса, сприятиме зайнятості, підвищенню рівня і якості життя сільського
населення через створення додаткових робочих місць, малих сімейних ферм.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Для виконання заходу програми по відшкодуванню витрат пов’язаних з
утриманням поголів’я корів сільськогосподарських підприємств , подвірних
господарств, новостворених за підтримки та технологічного супроводу ЛАДС
сімейних ферм, які утримують не менше 3 корів в 2018 році необхідно виділити
150,0 тисяч гривень .
МЕХАНІЗМ
використання бюджетних коштів, виділених на виконання програми
«Підтримка галузі тваринництва Стрийського району в 2017 році»:
1. Розпорядником
виділених
бюджетних
коштів
є
агропромислового
розвитку
Стрийської
районної
адміністрації.

управління
державної

2. Для розподілу бюджетних коштів, розпорядженням голови Стрийської
районної державної адміністрації створюється комісія, в склад якої
входять заступник голови Стрийської районної державної адміністрації
який веде АПК, начальник відділу АПР, спеціалісти відділу, голова
постійної комісії з питань земельних відносин, екології, сільського
господарства, промисловості, транспорту і доріг, голова постійної комісії
з питань економіки, бюджету і фінансів, голова асоціації фермерських
господарств та приватних землевласників.
3. Рішення комісії по розподілу бюджетних
протоколом засідання комісії.

коштів оформляється

4. Виділені бюджетні кошти на відшкодування витрат, пов’язаних з
утримання поголів’я корів молочного напряму продуктивності будуть
розподілені між:
1. сільськогосподарськими підприємствам усіх форм господарювання, які
утримували корів молочного напряму продуктивності станом на 1 січня
2018 року і фактично наявних на дату подання згідно таких документів:
- копія звіту по тваринництву (ф. 24),завіреного управлінням статистики;
- копія витягу з Єдиного державного реєстру тварин;
2. подвірними господарствам, які станом на 1 січня 2018 року утримують
корів молочного напрямку продуктивності (3 і більше корів), фактично
збережених в тій же кількості на дату подання і мають технологічні ознаки
молочнотоварної ферми сімейного типу, згідно таких документів:
- довідка сільської (селищної) ради про наявність корів на 1 січня 2017
року і на дату подання, в якій зазначається ідентифікаційний номер, серія
і номер паспорта корови та ветеринарної картки до паспорта;
- Акт обстеження дільничої ветлікарні щодо відповідності умов утримання
корів та виробництва молока ветеринарно-санітарним нормам та
використання доїльного обладнання .

- копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера
фізичній особі;
- копія о/ рахунку в банку.
3.Новоствореним сімейним фермам,створеним завдяки
супроводу та
технологічної підтримки ЛАДС на базі подвірних господарств,згідно таких
документів:
- довідка сільської (селищної) ради про наявність корів на дату подання, в
якій зазначається ідентифікаційний номер, серія і номер паспорта корови
та ветеринарної картки до паспорта;
- Акт обстеження дільничої ветлікарні щодо відповідності умов утримання
корів ветеринарно-санітарним нормам та щодо використання доїльного
обладнання .
- копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера
фізичній особі;
- копія о/ рахунку в банку.
3.Кошти розподіляються між сільськогосподарськими та подвірними
господарствами з розрахунку на 1 голову, наявну на дату подання
документів, згідно рішення комісії.
Кошти виділяються на безповоротній основі і перераховуються на поточні
розрахункові рахунки підприємств та особові рахунки власників подвірних
господарств.
5. При виявленні контролюючими органами факту незаконного отримання
бюджетних коштів, сільськогосподарські підприємства, подвірні
господарства повинні в місячний термін повернути кошти до районного
бюджету, на основі письмового зобов’язання, складеного при оформленні
документів на розгляд комісії.
6. Комісія має право вносити зміни в механізм програми для ефективного і
повного використання виділених коштів.
7. Відповідальність за ефективним використанням коштів покладається на
відділ агропромислового розвитку Стрийської районної державної
адміміністрації.
Начальник відділу АПР

Василь Лесів

