Відбулось засідання постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики та земельних віднос
Середа, 13 липня 2016, 16:39 - Останнє оновлення Середа, 13 липня 2016, 16:52

13 липня під головуванням Валерія Капленка відбулося засідання постійної комісії
обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин, в якому взяли участь
перший заступник голови обласної ради Євгеній Холод, керівники структурних
підрозділів облдержадміністрації, представники громадськості, журналісти.

Відповідно до порядку денного комісії депутати розглянули питання «Про підсумки
виконання обласної Програми розвитку галузі тваринництва на період 2011-2015 роки».

З 2011 по 2015 рік у Полтавській області діяла Програма розвитку галузі тваринництва.
Попри недостатнє її фінансування, за ці роки в області вдалося наростити поголів’я корів
на 2 тис. 700 голів, поголів’я свиней — на 115 тис., виробництво молока збільшилося на
122 тис. тонн, м’яса — на 32 тис. тонн. Про це, під час засідання постійної комісії,
розповів начальник Департаменту агропромислового розвитку ОДА Сергій Фролов.

“За 2011-2015 рр. на Програму передбачалося щорічно виділять з обласного бюджету 1,5
млн грн. За 5 років на її виконання було виділено 670 тис., які були успішно освоєні.
Фінансові важелі у цій Програмі були майже відсутні, кошти ці використовувалися, у
першу чергу, для компенсації придбання племінного поголів’я, також ми компенсували
двом кооперативам по 60 тис. придбання електрогенераторів для охолодження молока.
Попри все це, в області значно збільшилася продуктивність поголів’я. За 5 років
продуктивність корів виросла з 4 тис. 630 кг молока на корову до 6 тис. 133 кг.
Відповідно збільшено приріст ВРХ і свиней”, – сказав Сергій Фролов.

За його словами, виконання програми по поголів’ю ВРХ виконано на 90%, корів — майже
на 198%, свиней — на 105%. З виробництва молока завдання виконано на 107%, м’яса —
на 111%.

“Ми не ініціювали прийняття нової окремої програми з тваринництва у зв’язку з тим, що
уже була прийнята програма розвитку аграрного сектору та підтримки бізнесу до 2020
року”, – зазначив Сергій Фролов.
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У свою чергу голова комісії Валерій Капленко наголосив:

“У Полтавській області є тенденція — найменше на гектар землі за останні 5 років
виділено коштів на підтримку сільського господарства. Програму по тваринництву нам
вдалося виконати лише завдяки товаровиробникам і людям, які виживають за рахунок
корів. Ми чим змогли — допомогли, – тому на апарат, тому на корівку, на телятко, а
глобальної фінансової допомоги з обласного бюджету ніхто й не отримав. Ініціатива
фермерів, ініціатива індивідуальних виробників дала можливість трохи збільшити
виробництво. Тому сьогодні Полтавщина у лідерах з виробництва молока і м’яса. Хотілося
б, щоб так було й далі. Маємо надію на те, що ми розбагатіємо колись і будемо виділяти
не мізер, а ті кошти, які треба”, – сказав Валерій Капленко.

Також на комісії розглянули питання: Про надання дозволу на розробку схеми
землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель на
території Дмитрівської сільської ради міста Горішні Плавні Полтавської області; Про
затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з
кадастровими номерами 5323280200:00:001:0559, 5323280200:00:001:0560,
5323280200:00:001:0561, що передаються у постійне користування обласному
комунальному виробничому підприємству водопровідно-каналізаційного господарства
«Миргородводоканал» на території Біликівської сільської ради Миргородського району
Полтавської області; Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок з кадастровими номерами 5323281400:00:001:0684,
5323281400:00:001:0685, що передаються у постійне користування обласному
комунальному виробничому підприємству водопровідно-каналізаційного господарства
«Миргородводоканал» на території Гаркушинської сільської ради Миргородського
району Полтавської області; Про підсумки виконання обласної Програми розвитку галузі
тваринництва на період 2011-2015 роки; Про подальшу діяльність державного
навчального закладу «Гадяцьке аграрне училище»; Про шляхи перерозподілу в області
лісів земель запасу та земельних ділянок, зайнятих полезахисними лісовими смугами;
Про рішення Шишацької районної ради щодо створення агроландшафтного парку в
межах землекористування наукового виробничого приватного підприємства
«Агроекологія»; Про стан використання в області коштів, що надходять у порядку
відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, для
проведення заходів, передбачених ст. 209 Земельного кодексу України; Про звернення
керівництва Козельщинського району з приводу використання земельної ділянки
колишньої біофабрики на території Солоницької територіальної громади; Про внесення
змін у рішення обласної ради «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які знаходяться в
постійному користуванні Ліщинівського психоневрологічного будинку-інтернату
Полтавської обласної ради»; Про внесення змін до рішення № 136 третього пленарного
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засідання сьомої сесії обласної ради сьомого скликання від 14 червня 2016 року «Про
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться в постійному
користуванні комунального підприємства Полтавської обласної ради
«Полтававодоканал».
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