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Про внесення змін до Програми
розвитку та підтримки галузі
рослинництва в Берегівському
районі на 2012 - 2015 роки
Керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми розвитку та підтримки галузі рослинництва
в Берегівському районі на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням 7-ої сесії
районної ради VІ-го скликання №157 від 24 лютого 2012 року (додаються).
2. Районній державній адміністрації, при наявності джерел фінансування,
передбачити кошти на реалізацію Програми.
3. Управлінню агропромислового розвитку
забезпечити виконання заходів з реалізації Програми.

райдержадміністрації

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
державної адміністрації Гоблика В.В. та постійну комісію з питань
агропромислового комплексу, розвитку села, земельних відносин та
використання природних ресурсів (Кидибиц С.А.).

За дорученням Берегівської районної ради,
головуючий на пленарному засіданні,
депутат районної ради шостого скликання

А.Бігарі

Додаток
до рішення районної ради
від «01»__04__2014р. №343

Зміни до Програми
розвитку та підтримки галузі рослинництва на 2012 – 2015 роки
1. Обґрунтування необхідності внесення змін до Програми
Програма розвитку та підтримки галузі рослинництва на 2012 – 2015 роки
(далі
–
Програма)
передбачає
ефективне
використання
земель
сільськогосподарського
призначення
для
забезпечення
населення
продовольством, харчову промисловість – сировиною, тваринництво –
кормами.
Галузь функціонує в умовах недостатньої державної підтримки
сільськогосподарських товаровиробників, відсутності прийнятних умов
кредитування, страхування ризиків сільськогосподарського виробництва,
застарілої матеріально-технічної бази, посилення диспаритету цін на
сільськогосподарську та промислову продукцію.
На сьогодні продовжує діяти розбалансована система відповідальності
землекористувачів за ефективне та раціональне використання земель
сільськогосподарського призначення, незавершена земельна реформа, існує
проблема подрібненості земельних масивів та короткотерміновості договорів
оренди земель сільськогосподарського призначення зі складу земель пайового
фонду.
Поточна та перспективна політика щодо розвитку рослинницької галузі
потребує підтримки місцевих бюджетів.
Необхідно відмітити, що в Берегівському районі Програма виконується
доволі успішно. За всіма прогнозованими показниками у 2013 році
спостерігається ріст. В 2013 році закладено 9,28 га винограду столових сортів
та 23,85 га яблуневого саду.
Єдина позиція Програми, яка не виконується, це покращення родючості
ґрунтів. При тому, що існує і державна і обласна Програми охорони і
підвищення родючості ґрунтів на 2005-2015 роки, з державного та обласного
бюджетів кошти на покращення родючості ґрунтів не виділялись з 2006 року.
Тільки деякі сільськогосподарські підприємства, за останні роки, провели
вапнування ґрунтів за власні кошти. Тому є необхідність підтримки
сільгосптоваровиробників району в частині покращення родючості ґрунтів.
Для покращення родючості ґрунтів використовуються бактеріальні
добрива, які мають доведену ефективність і як біологічне добриво, і як засіб для
захисту рослин, що містить у собі живі бактерії та мікроелементи, здатні на
розщеплення нітратів та мобілізацію фосфатів у ґрунті. Добриво не містить
шкідливих на навколишнє середовище хімічних речовин та препаратів
гормонального походження, підвищує ефективність дії мінеральних добрив.
2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямовані
зміни до Програми
Основною загрозою родючості ґрунтів Карпатського регіону була і
залишається їх надзвичайно висока кислотність, зумовлена відсутністю
карбонатних сполук та високим вмістом іонів водню, алюмінію, марганцю і

заліза. Штами бактерій розщеплюють органічні рештки в ґрунті, при цьому
підвищуючи кількість органічних колоїдів і підвищуючи такі особливості
ґрунту, як мобілізація корисних мікроелементів, утримання вологи,
розпушуваність, насичення киснем, зниження рівня кислотності.
3. Мета Програми
Метою Програми є створення належних умов для розвитку товарного
виробництва продукції рослинництва, досягнення позитивних зрушень у галузі
шляхом нарощування виробництва рослинницької продукції, підвищення рівня
забезпеченості продуктами харчування.
4. Учасники Програми
Учасниками Програми є: сільськогосподарські підприємства різних
організаційно-правових форм власності і господарювання, фермерські
господарства.
5. Очікувані результати виконання Програми
У результаті виконання Програми та їх бюджетної підтримки очікується:
підвищення продуктивності ріллі за рахунок оптимізації структури посівних
площ, застосування новітніх технологій обробітку ґрунту та вирощування
сільськогосподарських культур;
забезпечення відтворення родючості ґрунтів;
зменшення ризиків виробництва рослинницької продукції.
6. Фінансове забезпечення виконання Програми у 2014-2015 роках
Для реалізації Програми розвитку та підтримки галузі рослинництва на
2014 – 2015 роки щорічна потреба у коштах місцевого бюджету для
покращення родючості ґрунтів складає 100,0 тис. гривень.

№
п/п
1.
2.

Покращення родючості ґрунтів у господарствах
(придбання та внесення бактеріальних добрив)
Роки
Всього,
ФінанДжерела
га
сування
фінансування
2014
1000
70 %
Власні кошти
30 %
Районний бюджет
2015
1000
70 %
Власні кошти
30 %
Районний бюджет
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