УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації
18.10.2004

N 461

Про підготовку та організоване
проведення осінньо-зимового
утримання худоби і птиці в
період 2004/2005 року

Керуючись ст. 13 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” та
з метою проведення своєчасної підготовки до роботи тваринницької галузі
області в осінньо-зимовий період 2004/2005 року:
1. Районним державним адміністраціям:
1.1. активізувати роботу по підготовці до зими тваринницьких
приміщень та інших об'єктів і засобів механізації на фермах і комплексах.
Організувати створення санітарно-побутових умов для праці та відпочинку
тваринників;
1.2. розробити плани проведення осінньо-зимового утримання худоби і
птиці в період 2004/2005 року, виходячи із місцевих природних та економічних
умов кожного району, господарства;
1.3. вжити заходів щодо забезпечення в повній мірі потреб
тваринництва в грубих, соковитих, концентрованих кормах та білкових
і мінеральних добавках;
1.4.
забезпечити
збереження
репродуктивного
поголів'я
сільськогосподарських тварин і вдосконалення племінного генофонду та
ефективне
використання
його
в
товарному
тваринництві.
У районах практикувати взаємообмін між господарствами племінної
продукції на товарну, не допускаючи забою високоцінного поголів'я;
1.5. продовжити роботу по створенню розгалуженої мережі фірмової
торгівлі, оптових ринків, торгових домів, аукціонів торгівлі худобою,
приймальних пунктів для продукції господарства всіх форм власності;
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1.6. здійснити комплекс заходів щодо підтримки і всебічного
сприяння розвиткові особистих підсобних господарств громадян, орієнтації
агросервісних і переробних підприємств і заготівельних організацій
на закупівлю малих партій худоби та птиці. Сприяти ефективній
організації споживчої кооперації;
1.7. організувати належний контроль і нагляд за охороною праці,
пожежною безпекою та інструктуванням робітників тваринницької галузі,
надавати допомогу щодо поліпшення рівня навчання з охорони праці та
пожежної безпеки;
1.8. забезпечити у ІV кварталі 2004 року та І кварталі 2005 року
підвищення
кваліфікації
кадрів
для
тваринництва,
зокрема зоотехніків, завідувачів товарних ферм і техніків штучного осіменіння
на
базі
інституту
післядипломної
освіти
та
дорадництва
Таврійської державної агротехнічної академії;
1.9. запровадити моніторинг і надавати, починаючи з 1 грудня
поточного та наступного років, щомісячну інформацію головному
управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації
про хід організованого проведення осінньо-зимового утримання худоби
і птиці в районах;
1.10. забезпечити укладання договорів сільгосптоваровиробниками на
споживання енергоносіїв;
1.11. забезпечити своєчасну та 100-відсоткову оплату поточного
споживання енергоносіїв;
1.12.
сприяти
укладенню
сільгосптоваровиробниками
графіків
реструктуризації заборгованості за спожиті у минулі періоди енергоносії.
2.
Рекомендувати
районним
державним
адміністраціям,
Запорізькій
філії
державного
підприємства
„Агентство
з ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби” вжити заходів
щодо
прискорення
запровадження
на
території
області
системи
ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби та широкого інформування
власників тварин.
3. Головному управлінню сільського господарства і продовольства
облдержадміністрації, районним державним адміністраціям:
3.1. вжити заходів щодо недопущення необґрунтованого заниження
цін,
за
якими
здійснюється
закупівля
тваринницької
продукції
у сільгоспвиробників;
3.2. забезпечити розробку до 03.11.2004 та виконання виробничих
програм по тваринництву на період зимівлі 2004/2005 року.
4.
Запропонувати
ВАТ
"Запорізьке
облплемпідприємство",
ВАТ „Бердянське племоб'єднання", ВАТ „Куйбишевське племоб'єднання",
ВАТ „Мелітопольське міжрайплемпідприємство", ВАТ „Молочанське
міжрайплемпідприємство":
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4.1. привести в належний стан пункти штучного осіменіння
сільськогосподарських
тварин,
доукомплектувати
їх
необхідним
обладнанням та інвентарем;
4.2. взяти участь у підготовці та перепідготовці кадрів для
тваринництва, зокрема техніків штучного осіменіння;
4.3. розширити сервісні послуги приватним товаровиробникам
з питань селекції та відтворення сільськогосподарських тварин.
5. Запропонувати управлінню ветеринарної медицини в Запорізькій
області:
5.1. вжити заходів щодо вдосконалення ветеринарного обслуговування на
селі;
5.2. посилити ветеринарний контроль за своєчасним проведенням
планових протиепізоотичних заходів, ветсанробіт, а також за станом територій,
приміщень та обладнанням тваринницьких ферм у період переходу на зимове
утримання худоби та птиці.
6. Рекомендувати Центру наукового забезпечення агропромислового
виробництва Запорізької області до початку проведення осінньо-зимового
утримання худоби і птиці розробити і надати районам рекомендації щодо
особливостей його проведення.
7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови
обласної державної адміністрації Вегерю С.М.

Голова обласної
державної адміністрації

В.П. Березовський

