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ПРОГРАМА
Сприяння розвитку агропромислового комплексу
Старосамбірського району
на 2018 рік

м.Старий Самбір

І. Загальні положення
Аграрний сектор забезпечує продовольчу безпеку та продовольчу
незалежність країни.
Сільськогосподарське виробництво сприяє розвитку галузей народного
господарства, які постачають засоби виробництва, споживають продукцію
сільського господарства як сировину а також надають транспортні, торгівельні та
інші послуги.
Стабілізація і нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської
продукції дасть змогу підвищити рівень споживання основних продуктів
харчування на душу населення.
Основним завданням розробленої Програми є забезпечення життєздатності
сільського
господарства,
його
конкурентоспроможності,
гарантування
продовольчої безпеки.

ІІ. Мета
Підтримка ефективно працюючих сільськогосподарських товаровиробників
усіх форм власності для забезпечення ними збільшення виробництва
сільськогосподарської продукції і покращення соціальних умов села .
Ця Програма розроблена на підставі Законів України, Указів Президента
України, Постанов Кабінету Міністрів України, наказів Мінагрополітики України,
розпоряджень голови обласної та районної державних адміністрацій .

ІІІ. Завдання
Стимулювання виробників всіх форм власності і господарювання до
стабілізації і нарощування обсягів виробництва продукції рослинництва та
тваринництва, підвищення продуктивності тварин та ефективного використання
земель сільськогосподарського призначення.
Виконання заходів Програми відповідно до трьох розділів підтримки
окремих галузей аграрного сектора сприятиме інтеграції України до аграрного
простору Європейського союзу, а саме - розбудові інфраструктури
кооперативного сегмента аграрного ринку, збільшення виробництва та
конкурентно спроможності продукції тваринництва, досягнення підвищення
урожайності, розвитку сільської місцевості, розширенню сфери зайнятості
сільського населення та підвищенню рівня його добробуту.

IV. Заходи
Завдання та заходи до проекту
Програми «Сприяння розвитку агропромислового комплексу Старосамбірського району на 2018 рік»
запропоновані на розгляд сесії районної ради
№
з/п

1.

2.

3

4

Розділи Програми

Підтримка розвитку
галузі тваринництва
у 2018 році

Підтримка розвитку
галузі рослинництва у
2018 році

Розвиток
бджільництва
Старосамбірського
району на 2018 рік

Кредитування

Перелік заходів завдання

Термін
виконання
заходу,
показника

Виконавець
заходу,
показника

Фінансування
Джерела

Обсяги
тис.грн.

Очікуваний результат

1. Дотація на утримання корів
молочного
напряму
продуктивності
по
всіх
формах власності
2. Відшкодування витрат за
придбанне
обладнання
для
тваринницьких приміщенья

Протягом
2018 року

Відділ АПР
райдержадміністрації

Районний
бюджет

200,0

Підтримка існуючих с/г
підприємств та особистих
селянських господарств, які
займаються
скотарством,
дрібним тваринництвом та
сприяння
створенню
сімейних ферм

1. Дотація с/г підприємствам за
1 га посіву озимих зернових .

Протягом
2018 року

Відділ АПР
райдержадміністрації

Районний
бюджет

100,0

Підтримка існуючих с/г
підприємств,
які
займаються рослинництвом.

1.Відшкодування витрат
пасічникам на утримання
бджолосімей

1.Фінансова

підтримка

Протягом
2018 року

Відділ АПР
райдержадміністрації

Районний
бюджет

40,0

Протягом

Відділ АПР

Районний

300,0

Забезпечення
населення
продукцією бджільництва,
створення племінних пасік,
підтримка
і
роз-виток
масового,
товарного
утримання
пасік,
збільшення кількості бджолосімей, відродження промислу медоваріння.
Підтримка

агровиробників
у 2018 році

агровиробників
шляхом
компенсації
відсотків
за
кредитами
(позиками),
залученими в банківських
установах
чи
кредитних
спілках національній валюті;

2018 року

райдержадміністрації

бюджет

сільськогосподарських
підприємств та особистих
селянських господарств

2. Фінансова підтримка
суб’єктів
господарювання
агропромислового комплексу
на зворотній основі у вигляді
пільгових кредитів;
Всього

Начальник відділу АПР

640,0

Я. Курій

