
1 
 

 

                                                                                           проект 

УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

дев’ятнадцята сесія 

восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 

  жовтня 2021 року                                      м. Деражня                                  №  

 

 

Про затвердження «Програми розвитку рибного 

господарства Деражнянської міської 

територіальної громади на 2021 – 2024 роки» 

 

  

Відповідно до ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядуванння в Україні», 

Законів України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних 

біоресурсів»,  «Про тваринний світ», «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову 

продукцію з них»,  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму розвитку рибного господарства Деражнянської міської 

територіальної громади на 2021 – 2024 роки (додається). 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

(голова комісії Олександр МОЛОЧНЮК). 

 

 

 

 

 Міський голова                                                                                                     Андрій  КОВПАК 
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ЗАТВЕРДЖЕНО:                                                                                                 

рішенням міської ради 

від «__» жовтня 2021  № __ 
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розвитку рибного господарства Деражнянської міської територіальної 

громади на 2021 – 2024 роки  
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ПАСПОРТ 

 

Програми розвитку рибного господарства Деражнянської міської територіальної громади на 

2021 – 2024 роки  

1. Ініціатор розроблення Програми Комунальне водогосподарське спеціалізоване 

підприємство  «Авангард» Деражнянської 

міської ради 

2.  Підстава для виконання Програми Закон України «Про місцеве самоврядуванння 

в Україні», Закони України «Про рибне 

господарство, промислове рибальство та 

охорону водних біоресурсів»,  «Про тваринний 

світ», «Про рибу, інші водні живі ресурси та 

харчову продукцію з них» 

3. Головний розпорядник коштів Деражнянська міська рада  

4. Співрозробники Програми Виконавчий комітет Деражнянської міської 

ради 

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

Комунальне водогосподарське спеціалізоване 

підприємство  «Авангард» Деражнянської 

міської ради 

6. Співвиконавці(учасники) Програми Виконавчий комітет Деражнянської міської 

ради 

7. Термін реалізації Програми 2021 - 2024 роки 

8. Етапи виконання І етап – 2021 рік 

ІІ етап – 2022 рік 

ІІІ етап – 2023 рік 

ІV етап – 2024 рік 

9. Мета Програми Метою Програми є створення  сприятливих 

умов розвитку рибного господарства для 

формування високих якісних та кількісних 

показників рибо продукції водних об’єктів 

громади, забезпечення населення громади 

продукцією з прісноводної  риби, ведення 

рибного господарства на засадах сталого 

розвитку з урахуванням природних, 

економічних і екологічних умов, отримання 

додаткової товарної рибної продукції за 

рахунок оптимізації  

рибогосподарського процесу, впровадження 

комплексних засобів з підвищення 

продуктивності водойм, вирішення 

стратегічного завдання щодо створення в 

громаді потужної рибної індустрії. 

10. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів,необхідних для реалізації 

Програми,всього,тис. грн. * 

96,0 

10.1 в тому числі: 

- коштів міського бюджету; 

- кошти районного бюджету; 

- коштів обласного бюджету; 

- коштів державного бюджету; 

- кошти інших джерел. 

 

96,0 

- 

- 

- 

- 

 *Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися 

шляхом внесення відповідних змін до міського бюджету впродовж терміну дії Програми 
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Законодавчі акти, відповідно до яких розроблено Програму 

 Програму розвитку рибного господарства Деражнянської міської територіальної 

громади на 2021-2024 роки (далі - Програма) розроблено з урахуванням: 

Закону України від 08.07.2011року №3677-VІ «Про рибне господарство, промислове 

рибальство та охорону водних біоресурсів»; 

Закону України від 25.06.1991 року №1264-ХІІ «Про охорону навколишнього 

природного середовища; 

Закону України від 31.12.2001 року №2894 - ІІІ «Про тваринний світ»; 

Закону України від 06.02.20036 року № 486- ІV «Про рибу, інші водні живі ресурси та 

харчову продукцію з них». 

 

Загальна характеристика та проблеми рибного господарства  

Розвиток рибництва є необхідною складовою для задоволення фізіологічних потреб 

населення в цінному продукті харчування – рибі та продукції з неї. Однак, економічні та 

соціальні  проблеми в розвитку сільськогосподарського виробництва значно вплинули на 

стан розвитку галузі рибництва. 

Невирішеними проблемами, на розв’язання яких спрямована Програма розвитку 

рибного господарства Деражнянської міської територіальної громади на 2021-2024 роки 

(далі – Програма) є: низькі показники відтворення різних видів риб та виробництва рибної 

продукції, браконьєрство на водоймах громади. 

При вирішенні цих проблем велике значення повинно надаватись раціональному 

використанню внутрішніх водойм. Природно-кліматичні умови Деражнянської МТГ 

забезпечують ресурсний потенціал та сприяють розвитку рибного господарства на 

внутрішніх прісноводних водоймах. Згідно з даними рибоводно-біологічного обстеження, 

проведеного іхтіологічною службою Хмельницького рибоохоронного патруля, в громаді 

знаходиться значна кількість водойм з екологічними умовами, які сприяють вирощуванню 

риби і можуть забезпечити нормальний розвиток галузі.  

Використання сформованого біопродуктивного потенціалу цих водойм є  нижчим від 

оптимального. Наявні кормові ресурси та склад іхтіофауни обумовлюють необхідність 

здійснення повномасштабного зариблення цінними об’єктами аквакультури: білим та 

строкатим товстолобами, коропом (сазаном), білим амуром, щукою, судаком. 

Рибне господарство – це галузь економіки, завданнями якої є вивчення, охорона, 

відтворення, вирощування, використання водних біоресурсів, їх вилучення (добування, 

вилов, збирання), реалізація та переробка з метою одержання харчової, технічної, кормової, 

медичної та іншої продукції, а також для забезпечення продовольчої безпеки та 

кон’юнктури ринку рибної продукції в громаді для забезпечення отримання значного 

обсягу коштів до місцевого бюджету. 

Кризовий стан рибного господарства викликаний: 

- мало ефективністю механізмів державного регулювання функціонування 

рибогосподарського комплексу; 

- недостатнім рівнем державної підтримки або залучення інвестицій для оновлення 

матеріально-технічного забезпечення рибного господарства; 

 -  відсутністю субсидіювання різних напрямків господарської діяльності (зокрема 

субсидіювання вартості пального, забезпечення логістичних схем, маркетингових 

досліджень); 

-   недостатнім відтворенням запасів водних біоресурсів, їх виснаженням у попередні 

роки; 

-  відсутністю сучасних біотехнологій  у діяльності галузевих підприємств; 

- недостатністю забезпечення рибних господарств якісними комбікормами; 

- зменшенням кількості та погіршенням екологічного стану наявних нерестовищ, 

забрудненням води; 
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- відсутністю ефективної інфраструктури ринку продукції рибного господарства та 

сучасного механізму управління інфраструктурними проектами і функціонування оптового 

ринку продукції аквакультури; 

- не сформованістю племінної бази для вдосконалення якості об’єктів аквакультури. 

Через відсутність належного фінансування в попередніх роках вищеназвані проблеми 

практично не вирішувалися. В 2017 році Державним агентством рибного господарства 

України взагалі не виділялись ліміти на спеціальне використання водних біоресурсів на 

водних об’єктах Хмельницької області. 

 

Мета  Програми 

 Програма спрямована на реалізацію державної політики щодо  регулювання розвитку 

рибного господарства в громаді, зміцнення його виробничого і науково-технічного 

потенціалу, координацію діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ та організацій, населення з метою розв'язання проблем і створення належних умов 

функціонування рибогосподарського комплексу громади, стабілізації та нарощування 

виробництва рибної продукції, в тому числі підвищення ефективності використання рибних 

запасів, їх відтворення та охорони. 

 

Завдання та заходи Програми 

 Завдання і заходи виконання Програми спрямовані на забезпечення вирощування 

товарної рибної продукції, рибопосадкового матеріалу, раціонального використання водних 

біоресурсів, ведення рибництва на засадах технологічних процесів з урахуванням 

природних та екологічних умов для досягнення оптимальних показників зариблення, 

вирощування та вилову рибної продукції по Деражнянській міській територіальній громаді. 

 Основною метою Програми є забезпечення потреби населення широким 

асортиментом рибної продукції власного виробництва відповідно до фізіологічно 

обґрунтованих норм, збереження та збільшення рибних ресурсів, шляхом вирішення таких 

завдань: 

1) створення сприятливих умов для розвитку рибного господарства; 

2) збільшення виробництва рибної продукції в громаді; 

3) надійне забезпечення населення широким асортиментом рибної продукції 

власного виробництва за цінами доступними для населення з різним рівнем доходів; 

4) ефективне використання природних кормових ресурсів водосховищ за рахунок 

вселення і культивування високопродуктивних видів гідробіонтів, в тому числі на основі 

полікультури; 

5) зменшення витрат на виробництво рибної продукції за рахунок застосування 

ресурсозберігаючих технологій і обладнання, скорочення витрат при вилові, 

транспортуванні, переробці і реалізації продукції; 

6) покращення менеджменту виробництва рибної продукції шляхом удосконалення 

структури виробництва, застосування сучасного маркетингу і підвищення кваліфікаційного 

рівня виробничого потенціалу; 

7) проведення наукових досліджень на водних об’єктах громади, з метою визначення 

видового, вікового складу іхтіофауни, рибопродуктивності, попередження та профілактика 

спалахів хвороб риби, екологічної ситуації; 

8) розвиток у межах населених пунктів культурних рибних господарств для 

задоволення потреб рибалок-любителів; 

9) вжиття заходів для збереження та збільшення рибних запасів шляхом зариблення 

річок на території Деражнянської МТГ, водосховищ та інших водних об’єктів різними 

видами риб. Впорядкування місць для відпочинку громадян та риболовлі на берегах 

водойм; 

10) здійснення контролю щодо зариблення водойм на території громади; 

11) удосконалення нормативно-правової бази щодо ведення рибного господарства; 
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12) охорона рибних та інших водних живих ресурсів. Покращення матеріально-

технічного забезпечення державного органу рибоохорони для здійснення оперативних 

рибоохоронних рейдів з метою боротьби з браконьєрством. 

Основними заходами Програми є: 

- зариблення рибогосподарських водойм посадковим матеріалом, 

- визначення можливостей і напрямків рибогосподарського освоєння та підвищення 

продуктивності водойм; 

- розроблення науково-біологічних обґрунтувань та режимів рибогосподарської 

експлуатації водойм; 

- проведення робіт з відновлення природних нерестовищ, шляхів міграцій та місць 

зимівлі водних біоресурсів; 

- розроблення науково-біологічних обґрунтувань по обсягам вселення водних 

біоресурсів; 

- закупівля та вселення молоді рослиноїдних та аборигенних  видів риб у водойми 

громади; 

- облаштування спеціалізованих оптових ринків для реалізації живої риби та рибної 

продукції, виготовленої регіональними товаровиробниками. 

Фінансове забезпечення Програми 

Ресурсне забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок фінансування 

місцевого бюджету та коштів суб’єктів рибогосподарської діяльності (Додаток 1). 

Очікувані результати реалізації Програми 

Виконання Програми сприятиме: 

- здійсненню повномасштабного зариблення водойм рослиноїдними водними 

біоресурсами; 

- нарощуванню обсягів виробництва високоякісної рибної продукції; 

- утилізації надлишкової органічної речовини і покращенню гідрохімічного режиму; 

- сприянню отриманню великих  обсягів  високоякісної рибної продукції; 

- стимулюванню промислу, підвищенню рентабельності рибальства, зростанню 

споживання населенням рибної продукції; 

- створення сприятливих умов для нарощування виробництва конкурентоспроможної 

продукції з прісноводної риби та інших водних біоресурсів з метою гарантування 

продовольчої безпеки громади та задоволення потреб населення у рибній продукції; 

- зниження собівартості продукції з риби та інших водних біоресурсів регіонального 

виробництва з метою забезпечення більш доступної її реалізації широким верствам 

населення; 

- створення сприятливого інвестиційного та конкурентного середовища для 

виробників продукції з риби та інших  водних  біоресурсів; 

- підвищення середнього  рівня  споживання продукції з прісноводної риби на душу 

населення не менше 10 кілограмів на рік; 

- доведення мінімальної рибопродуктивності орендованих штучних водних об’єктів 

не менше 200 кг/га. 

Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням 

 Координацію заходів, передбачених Програмою, покласти на  Комунальне 

водогосподарське спеціалізоване підприємство «Авангард» Деражнянської міської ради (код 

ЄДРПОУ 34644146), до компетенції якого  відноситься охорона, використання і  відтворення 

водних ресурсів та регулювання рибальства  в Деражнянській міській територіальній 

громаді. 

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюватиме у 

межах  своєї компетенції  КВСП «Авангард» та виконавчий комітет міської ради. 

Виконавцю заходів Програми  до 20 січня року, наступного за звітним періодом, 

інформувати  Деражнянську міську раду про хід виконання Програми. 

 

Директор КВСП «Авангард»                              Олександр    ПІДГАНЮК 
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Додаток 1 

до Програми розвитку рибного господарства  

Деражнянський міської територіальної громади 

на 2021-2024 роки 

 

 

Заходи щодо реалізації  

Програми розвитку рибного господарства 

Деражнянської міської територіальної громади на 2021-2024 роки 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

2021                           
(тис. грн) 

2022                    
(тис. грн) 

2023 
(тис.грн) 

2024              
(тис. грн) 

Усього витрат на 

виконання Програми  

(тис. грн) 

Обсяги ресурсів, усього, у 

тому числі: 
24 24 24 24 96 

Державний бюджет - - - - - 

Місцевий бюджет 24 24 24 24 96 

Кошти інших джерел - - - - - 

 

Додаток 2 

  

  

Назва водного об’єкта 

який планують 

зариблювати 

Площа, 

га 

Заплановані витрати на відтворення 

(зариблення) водних біоресурсів  2021-2024 

роки 

Всього  
тис. грн. 
  

  2021 2022 2023 2024 

  
1 

Став міста Деражня 

Хмельницької області 

4,8  
10 10 10 10 40 

  2 Став села Яблунівка 

Хмельницької області 

1,9  
5 5 5 5 20 

  3 
Став села Буцневе 
Хмельницької області 

2,0  
3 3 3 3 12 

  4 
Став села Шарки 
Хмельницької області 

2,0  
3 3 3 3 12 

  

5 

Став села Слобідка -

Шелехівська 
Хмельницької області 

1,0  

3 3 3 3 12 

 Всього 11,7 24 24 24 24 96 
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