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Про стан справ у тваринництві
та заходи щодо збільшення
поголів'я тварин та птиці
У галузі тваринництва з початку року всіма категоріями господарств
області реалізовано на забій у живій вазі 34,1 тис. тонн м'яса худоби і птиці,
вироблено 113,9 тис. тонн молока та 247,3 млн. штук яєць. У порівнянні
з відповідним періодом 2007 року виробництво м'яса зменшилося на 4 тис. тонн
(10,5 %), молока – на 14,9 тис. тонн (11,6 %), яєць – на 22,0 млн. штук (8,2 %).
Чисельність великої рогатої худоби скоротилася на 34 тис. голів (18,7 %),
у тому числі корів на 9,1 тис. голів (11,1 %), свиней на 95,4 тис. голів (24,2 %),
птиці на 330,7 тис. голів (6,4 %).
Найбільший спад поголів'я корів допустили господарства Запорізького,
Михайлівського, Якимівського, Оріхівського, Токмацького, Великобілозерського, Розівського та Гуляйпільського районів.
Найбільшого скорочення поголів'я свиней допустили господарства
Розівського,
Новомиколаївського,
Куйбишевського,
Пологівського
та
Запорізького районів.
Низькою залишається продуктивність худоби та птиці.
Керуючись ст. 13 Закону "Про місцеві державні адміністрації" та з метою
стабілізації поголів'я сільськогосподарських тварин, подальшого нарощування
виробництва молока і м'яса, за результатами засідання колегії
облдержадміністрації:
1. Вважати недостатньою роботу райдержадміністрацій:
1.1. Запорізької, Михайлівської, Якимівської, Оріхівської, Токмацької,
Великобілозерської, Розівської, Гуляйпільської - щодо відновлення поголів'я
корів та виробництва молока;
1.2. Розівської, Новомиколаївської, Куйбишевської, Пологівської,
Запорізької - щодо нарощування поголів'я свиней.
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2. Звернути увагу Головного управління агропромислового розвитку
облдержадміністрації на недоліки в роботі зі стабілізації поголів'я великої
рогатої худоби.
3. Головам районних державних адміністрацій:
3.1. проаналізувати роботу галузі тваринництва за І півріччя 2008 року та
розробити дієві заходи щодо стабілізації та нарощування поголів'я худоби та
птиці в господарствах району та до 21.07.2008 подати їх Головному управлінню
агропромислового розвитку облдержадміністрації;
3.2. на засіданнях колегій районних державних адміністрацій розглядати
питання про стабілізацію та нарощування поголів'я корів, збільшення
виробництва молока та м'яса;
3.3. взяти під особистий контроль збереження поголів'я худоби та птиці;
3.4. здійснити комплекс організаційних заходів щодо проведення робіт із
заготівлі кормів для сільськогосподарських тварин згідно з зоотехнічними
нормами;
3.5. сприяти забезпеченню кормами худоби та птиці для особистих
підсобних господарств населення;
3.6. встановити контроль за своєчасним освоєнням коштів з державного
бюджету на підтримку галузі тваринництва;
3.7. проводити моніторинг стану галузі тваринництва та до 10 числа
щомісяця інформувати Головне управління агропромислового розвитку
облдержадміністрації з цього питання;
3.8. узагальнену інформацію про виконання п. 3 подати Головному
управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації до 15.10.2008.
4. Головному управлінню агропромислового розвитку обласної державної
адміністрації:
4.1. взяти під контроль збереження маточного поголів'я великої рогатої
худоби, свиней та птиці;
4.2. сприяти сільгоптоваровиробникам у вирішенні питань щодо
нарощування поголів'я худоби та птиці, закупівлі племінного молодняка;
4.3. вжити заходів щодо повного та цільового використання коштів
державного бюджету за програмою селекції у тваринництві та підтримки галузі
тваринництва;
4.4. забезпечити першочергове відшкодування відсотків банківських
кредитів господарствам, які проводять закупівлю молодняка сільськогосподарських
тварин,
здійснюють
будівництво
та
переоснащення
тваринницьких ферм і комплексів;
4.5. підготувати до 21.07.2008 листи до Кабінету Міністрів України з
пропозиціями передбачити у Державному бюджеті України на 2009 рік кошти на
фінансування галузі тваринництва, в тому числі на компенсацію за посіви
кормових культур, у більшому розмірі;
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4.6. визначити до 01.08.2008 базові підприємства з опрацювання та
запровадження ефективних моделей, механізмів, прогресивних технологій
виробництва продукції тваринництва;
4.7. про виконання пунктів 3 та 4 поінформувати облдержадміністрацію до
20.10.2008.
5.
Запропонувати
ВАТ
"Запорізьке
облплемпідприємство",
ВАТ "Бердянське племоб’єднання", ВАТ "Мелітопольське міжрайплемпідприємство", ВАТ "Молочанське міжрайплемпідприємство":
5.1. посилити контроль за якістю надання сервісних послуг з питань
селекції та відтворення сільськогосподарських тварин господарствам усіх форм
власності;
5.2. продовжити роботу з проведення закупівлі сільськогосподарськими
підприємствами телиць в особистих селянських господарствах для
вирощування, з подальшим введенням їх в основне стадо;
5.3. надавати до 10 числа щомісяця інформацію про хід виконання п. 5 до
Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації.
6. Рекомендувати Запорізькій філії ДП "Агентство з ідентифікації і
реєстрації тварин":
6.1. забезпечити організацію та виконання робіт щодо запровадження і
забезпечення
функціонування
системи
ідентифікації
і
реєстрації
сільськогосподарських тварин в області;
6.2. надавати до 10 числа щомісяця інформацію до Головного управління
агропромислового розвитку облдержадміністрації про хід організованого
проведення робіт з ідентифікації і реєстрації сільськогосподарських тварин в
області.
7. Запропонувати управлінню ветеринарної медицини в Запорізькій
області:
7.1. вжити заходів щодо вдосконалення ветеринарного обслуговування на
селі;
7.2. посилити контроль за своєчасним проведенням планових
протиепізоотичних заходів, ветеринарно-санітарних робіт, станом територій,
приміщень та обладнання тваринницьких ферм;
7.3. надавати до 10 числа щомісяця інформацію до Головного управління
агропромислового розвитку облдержадміністрації про хід виконання п.7.
8. Заступнику голови облдержадміністрації Черкасці В.В. подати голові
обласної державної адміністрації до 27.10.2008 узагальнену інформацію про
стан виконання цього розпорядження.
9. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Тимчасово виконуючий обов'язки
голови обласної державної адміністрації

О.В. Старух

