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РозпоРяд)к!,ння
9уц1в х, //!

11ро х!д виконап||я р1:шення колег1!
районно! дерэкавшо| адм1н1страц!|
в!д 28.08.2012 <<про стан розвитку
тваринництва у с!льськогосподарських
пц!|рцсмствах та
населепня райопу>>

господарствах

Б!дпов|дно до статей 6,39 3акону !кра!ни <|1ро м1сцев! державн!
адм[н|сщац[!>, на виконання 3акону !кра|ни <<|{ро державну п|дтримку
с|льського господарства }кра1ни>, розпоряркення голови {арк1всько| обласно|
державно! адм1н1страц|1 в|д 30 щавття 2012 року 3х[э 320 <|[ро п!дсумки в галуз|
тваринництва та виконанн'{ заход|в, передбаиених |1рощамохо розвитку
тваринництва в господарствах {арк|всько| област| на 2011 _ 2015 роко,
11оложення що управл!ння ащопромислового Ро3витку Рйоннот державнот
адм[н|сщац[!, затвердженого розпоряджен}'{м голови районно| дертсавшо!
адм|н1срац|! в!д 16.03.2012 ']х[р 204, з метого п!дщимки розвитку галуз1
тваринництва по с|льськогосподарським п|дприсмствам району, врахов},1очи

р|:пення колег|! районно! державно! адм[н|сщац1] в!д 26 чавня 2015 року:
1. Рекомендувати с|льським та селищним головам:
1.1. |1одовжити робоц щодо створення селянських та фермероьких

кооператив|в по виро6ництву та переробц1 тваринницько| продукц|!.
1.2. Разом з управл1нням ветеринарно! медицини у {уц|вському район1

створити серв!сн| пункти з ветеринарного забезпевення та лпцчного ос|мен!ння
худоби.

!.3. 3 метою недощ/щен}ш шч/чного заниження закуп!вельншх ш!н на
молоко вй ф!зттнних ос|б населення. узгоджувати ц1ни на загс},п !вл:о молока з
затуп1вельними орган|зац1ями, опира]очись на кон':онктуру ринку.

2. Рекомендувати кер|вникам с!льськогосполарських п!дприсмс гв району;
2.1. продовжити реат|зац!то заход1в. спрямованих на зб|льтшення

погол|в'я щомадського тваринництва.
2.2' 1абезлечити виконангб! захол1в. спрямованшх на в|дродження та

збереження галуз! тваринництва.
2.3. 8:кити необх|дних заход|в щодо нарощуванн'{ продуктивност| худоби

та зб|льшення обсяг1в вщобништва тваринницько| продщш!|.
3. 9правл|нн:о агропром ислового ро]витку районно| державнот

адм|н|отрац!! ([улай 8.Ф.):



2

3.1. €прияти у в1дтворенн| маточного погол|в'я с|льськогосподарських
тварин. .3абезпенити використ!]ння в ос[мен|нн| хулоби т|пьки атестованих
пл|дник|в, не допускати до парування пл!дник|в нев1домого походт<ення.

3.2. 3абезпечити ц|льове та ефективне використання коп]т[в держаьного
бюд>кец' як! спрямовуються на п!дрилку галуз! : варинництва.

з,з. }{адавати всеб|нну практичщ/ 1 теоретиину допомоц
с1льоькогосподарським п|дприемствам рйону.

3'4. |{ро хй виконання заход|в щодо реал[зац!| проФами стаб|л|зац1! та
розвитку тваринни1цва на 2012:2015 роки |нформувати голову районнот
дерт<авно! адм|н!сщац[| через сектор конто']|ю апарату районно! дер:кавно|
адм1н!сщац|т до 01 жовтня 2015 роч.

з.5. контроль за виконанн'1м розпорядження пок.]|асти на пер1дого
засцпника голови районно| державно! адм|н|страц1! 8арже!нова 1Ф.1(.

|олова районно|дер,кавно1
адм|н1страц!1 €.о. коРол1ок


