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Про стан та перспективи
розвитку молочного і м ’ясного
скотарства в області у 2018 році

Молочне та м ’ясне скотарство - одна із стратегічних галузей
тваринництва, рівень розвитку якої значною мірою визначає продовольчу
безпеку регіону і якість харчування населення. Молоко та інші продукти
тваринництва в харчовому балансі є не тільки базовими для більшості
мешканців країни, а й з погляду повного набору необхідних поживних речовин,
обсягів споживання визначають і впливають на здоров’я нації в цілому.
Однак останнім часом аналіз фактичного стану галузі тваринництва
свідчить про неповну реалізацію своїх потенційних можливостей.
Тенденція зниження виробництва продукції тваринництва спостерігається
в особистих селянських господарствах. Разом з тим, на сільськогосподарських
підприємствах, навпаки, виробництво молока збільшилося на 7,0% до
відповідного періоду минулого року та становить 15,2 тис. тонн.
Збільшення виробництва молока на сільськогосподарських підприємствах
відбулося завдяки постійному проведенню виробничої інтенсифікації:
зміцнення кормової бази, підвищення рівня і якості годівлі тварин,
удосконалення матеріально-технічної бази, механізації виробничих процесів,
використання прогресивних форм організації та оплати праці.
Проте галузь молочного скотарства в області функціонує в надзвичайно
великому діапазоні - від примітивного виробництва в особистих господарствах
до сучасних спеціалізованих підприємств. На даний час основними
виробниками м ’яса та молока залишаються особисті селянські господарства,
питома вага яких у виробництві м ’яса складає 86,9%, молока - 80,7%.
Розрізнене ведення галузі, наявність значної частини поголів’я худоби в
особистих селянських господарствах унеможливлює масове проведення
модернізації галузі, впровадження новітніх технологій виробництва, оновлення
матеріально-технічної бази та покращення культури ведення господарства.
Разом з тим, з метою покращення ситуації, яка виникла в галузі, в області
щороку створюється 2 - 3 сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи,
сільськогосподарськими підприємствами постійно оновлюються виробничі
потужності та впроваджуються нові енергоощадні технології виробництва
продукції (будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень, створення
доїльних залів тощо). Кожного року поліпшується генотип гуртів завдяки
проведенню селекційно-племінної роботи та створюються всі умови для
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розвитку великотоварного підприємства на селі.
Враховуючи вищевикладене, з метою сприяння розвитку галузей
молочного та м ’ясного скотарства в області у 2018 році, керуючись статтею 6,
пунктом 5 частини першої статті 13, пунктом 1 частини першої статті 39,
частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації»:
1. Департаменту агропромислового розвитку обласної державної
адміністрації, головам районних державних адміністрацій, рекомендувати
головам сільських, селищних, міських рад, сільським, селищним головам
об’єднаних територіальних громад:
1.1. Активізувати роботу щодо виявлення та залучення до розвитку
галузей молочного та м ’ясного скотарства інвестиційних ресурсів, визначення
потенційних інвестиційних майданчиків, вільних земельних ділянок і
тваринницьких приміщень для їх практичного застосування відповідно до
сфери використання.
1.2. Організувати на місцях ефективну роботу щодо повноцінного
використання напрямків державної фінансової підтримки галузі тваринництва у
поточному році відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 107.
1.3. Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед особистих
селянських та фермерських господарств щодо можливості впровадження нових
економічних інструментів для розвитку господарств, а також переваг
об’єднання їх у сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи молочного
напрямку діяльності.
2. Рекомендувати Головному управлінню Держпродспоживслужби в
Херсонській області:
2.1. Забезпечити комплексне ветеринарне обслуговування з профілактики
та лікування сільськогосподарських тварин, а також надання кваліфікованої
допомоги у боротьбі з яловістю маточного поголів’я.
2.2. Спільно з Херсонською філією ДП «Агентство з ідентифікації та
реєстрації тварин» посилити роботу щодо ефективності проведення робіт з
ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації Рищука Є.М.
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