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ПРОГРАМА
«Здешевлення вартості осіменіння маточного поголів’я великої рогатої худоби

у пунктах штучного осіменіння»

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
     Програма  «Здешевлення  вартості  осіменіння  маточного  поголів’я  великої
рогатої  худоби у пунктах штучного осіменіння»  розроблена у відповідності  до
Закону України  «Про племінну справу в тваринництві».
      За останні роки порідний склад поголів’я великої рогатої худоби особистих
господарств  населення  різноманітний,  з  низькими  генетичними  задатками.  Це
спричинено відсутністю контролю за генетичними показниками биків-плідників.
Внаслідок  цього,  мешканці  міста  недоотримують  значну  кількість
сільськогосподарської продукції. Проходить виродження порідності ВРХ в місті та
виникає  зневіра  мешканців  в  отриманні  повноцінної,  якісної  продукції  за
оптимальних вартісних показників на її вироблення.
      З метою покращення генетичного потенціалу поголів’я ВРХ у 2017 році, у місті
Хуст відкрито пункт штучного осіменіння. 
       Проте,  у  зв’язку  з  високою  вартістю  осіменіння,  не  всі  громадяни
користуються послугами пункту. Частина з них не можуть розпочати роботу по
причині відсутності початкових обігових коштів.

МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
      Мета цієї Програми-шляхом відкриття пунктів штучного осіменіння маточного
поголів'я  великої  рогатої  худоби  в  міській  місцевості  сприяти  створенню
високопродуктивних масивів худоби молочного і м’ясного напрямків.
      

Основними завданнями Програми є:

- покращення роботи пунктів штучного осіменіння;
- зацікавлення громадян у штучному осіменінні маточного поголів’я великої

рогатої худоби;
- підвищення генетичного потенціалу поголів’я та його продуктивності;
- довести продуктивність молочного стада до продуктивних показників.

                                 
ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

        Витрати на фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюється за
рахунок  коштів,  передбачених  у  міському  бюджеті  на  здешевлення  послуг
штучного  осіменіння   маточного  поголів’я  великої  рогатої  худоби.  Шляхи
здешевлення  послуг  штучного  осіменіння  маточного  поголів’я  великої  рогатої
худоби населення та покращення роботи міського пункту штучного запліднення.
         З метою здешевлення вартості штучного осіменіння  маточного поголів’я
великої рогатої худоби населення  в 2019 році передбачається виділити на ці цілі з
міського бюджету -   5000,0 грн.



Виконавцем Програми визначено ТОВ «Закарпатплемсервіс»,  яке буде надавати
послуги по штучному осіменінню маточного поголів’я великої рогатої худоби, що
утримується  в  господарствах  усіх  форм власності  на  території  підпорядкування
Хустської міської ради (м. Хуст, с. Зарічне, с. Кіреші та с. Чертіж).
        Головним розпорядником коштів, які виділено на реалізацію цієї Програми, є
виконавчий комітет Хустської міської ради, який спрямовує їх виконавцю - ТОВ
«Закарпатплемсервіс».
        Виконавець  Програми  звітує  перед  Хустською  міською  радою  про
використання бюджетних коштів не пізніше 10 січня 2020 року.
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