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ПРОГРАМА 

Здешевлення вартості осіменіння маточного поголів’я великої рогатої 

худоби у пунктах штучного осіменіння на 2021-2023 роки 

           

                                             Загальна частина 

     Програма «Здешевлення вартості осіменіння маточного поголів’я великої 

рогатої худоби у пунктах штучного осіменіння на 2021-2023 роки»  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 Хустської міської територіальної 

громади недоотримують значну кількість сільськогосподарської продукції.  

Проходить виродження порідності ВРХ та виникає зневіра мешканців в 

отриманні повноцінної, якісної продукції за оптимальних вартісних показників 

на її вироблення. 

       Паспорт Програми Здешевлення вартості осіменіння маточного поголів’я 

великої рогатої худоби у пунктах штучного осіменіння викладений у                 

додатку 1. 

 

 

                                Мета Програми  і шляхи її досягнення 

      Мета цієї Програми - сприяти наданню послуг по штучному осіменінню 

маточного поголів’я великої рогатої худоби.       

                                                          

  

                            Обґрунтування шляхів і засобів 

розв’язання проблеми, строки виконання Програми 

      Існуючі умови складного економічного становища молочної галузі 

вимагають здійснення заходів, спрямованих на поліпшення ситуації. 

Розв’язання проблеми потребує фінансової підтримки з місцевого бюджету та 

інших джерел, не заборонених законодавством . 

     Фінансова підтримка веде до шляхів здешевлення послуг штучного 

осіменіння маточного поголів’я великої рогатої худоби населення та 
покращення роботи пункту штучного запліднення. 

Термін реалізації Програми  - 2021-2023 роки. 

               

                

 

 

 

 



 

 

 

                Перелік завдань і заходів Програми та очікувані результати 

                                              виконання програми 

Основним завданням Програми є виділення  коштів з бюджету Хустської 
міської територіальної громади , що дозволить: 

      - покращити надання послуг по штучному осіменінню маточного поголів’я 

великої рогатої худоби; 

      - зацікавить громадян у штучному осіменінні маточного поголів’я великої 

рогатої худоби; 

      - підвищить генетичний потенціал поголів’я та його продуктивність; 

      - доведе продуктивність молочного стада до продуктивних показників. 

         Перелік заходів і завдань Програми та очікувані результати від виконання 

програми викладені у додатку 2. 

 

              Обсяги та джерела фінансування програми 

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства 

України за рахунок коштів бюджету Хустської міської територіальної громади 

та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

 

                Контроль за виконанням Програми 

         Головним розпорядником коштів, які виділено на реалізацію цієї 

Програми, є виконавчий комітет Хустської міської ради, який спрямовує їх 

виконавцю - ТОВ «Закарпатплемсервіс». 

 

 

 

Секретар ради                                                                       Василь ГУБАЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

   


