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Про стан пiдготовки та проведешrя
в районi збиршrrrя зернових та
зернобобових r.ульц4l

Програмою соцiа.льно економiчного розвитку району

на 2017

piK

заплановаЁо забезпечитя валове виробпиrцво зерна в обсязi t28055 тонн. fl,rrя
викоЕання затверджених обсягiв передбачмося забезпечптtl вироцувrlш{я
зерновrD( кульry? на тrлощi 27571 га, з них: ll250 га озими)( зернових та
1 632 l га ярих зернових i зерноббових культур,
.Щ.ля максшr.rальноm збереження
посiвнrтх площ озимих культур у веснянлй перiод прводи.llися захОДИ ЩОДО ix
змисту вiд шкодочишlшr( органiзмiв та ).р:Dкення хворМами, пiджив,rено
росливи на Bcix rшощах.
Всьою до збирання пiдлягас 12491 га paHHix зерновю( i зернобобових
куJьцт,, що менше порiвrrяно з 201б роком на l74 га. .Що жнив mсподарсткr
району пiдmryвали l02 зернобиральнrл< комбайнiв, з них 87 - високопродукгивнi. Середнс навантахешя на один умовний зернозбираrrьний агрегат
по району склада€ 122,5 га.
метоЮ забезпеченнЯ своечасноm проведення робiт по збпранню
зерIrовиХ i зервобобових lqльryр, ефекшвного використання зернозбиральноi
технlки та на виконанIiя розпорядження юлови КiровоградськоI обласцоТ
державноi адмiнiстрацii вiд 14 червня 2017 рку Л} 28l-p кПро стан пiдготовки
та прведеяI I в областi збираяня зернових та зернйобовrп Ky.lbT14l>>:

З

1. Утворити районний штаб

з

прведення збираrня зерновкх i

зернобобовпх кульцр (далi - районний штаб).
2. Затвердrгп,I:

скпад районноm rrгrабу згiдно з додатком

l;

районнi заходi{ з пйготовки та проведепtя в районi збиратня зернових i
зернбобових кульryр (додаються);

2

список керiвникiв струкц/рних пiдроздiлiв райдержадмiнiстрацiТ та
районних оргапiзацiй, закрiллених за сiльськогосподарськими mварGвиробникалли району, з меmю надання допомоги та спрлlянIlя
сiлыосппiдприемсгвам Bcix форм ыrасяостi щодо сво€часного проведенюI
збирання ршlнiх зерновпх i зернобобових ryльтlр, згiдно з додатком 23. Управлiнrтю агропромисловоm розвитку райдержадмiнiстрафI:

l)

забезпечити вжrrгrя необхiдних заходiв, спрrIмованих Еа завершення
сiльськоюсподарькими пiдприсмствами пiдготовки зернозбиральноi та
зерноочисноТ технiки до збирапня врожаю;

2)

у

разi виникненЕя потрби акrивiзувати робоцl цодо

з:rлученнrl

необхiдноi кiлькостi зернозбиральних комбайнiв з irrших регiонiв;
3) з меmю недопущенIrя втрат вироценого врхаю вжтти органiзацiйнi
заходи щодо збезпеченrrя своечасного проведення збирання зернових i
зернобобових кульryр в оптималънi терйнл iз заrryченням Bcix можливж
матерiал ьrrих та техяiчнж pecypciB;
4) пiд час збирання врохшо забезпечити дотрfiмання вимог tlинногю
з:lконодавства з питань пожежноi безпеп,r i безпеки доржньою ру.lrу,
категорично заборонити спалюмнrrя cTepHi та залиurкiв соломи:
5) здйснrги орlанiзацiйнi заход,л щодо попередження ц,{rвматизму та
виконаЕltя вимоГ нормативно-прltВовш< акгiв з охорони працi;
б) вlrопи необхiдri органiзацйнi зiD(одr, спрямокrнi на впконання
прогЕознID( показникiв засипки насiння озимrоr i ярих куJIьтур в обсягах, що
задовольнJпоть потрбу регiону дrя прведення сiвби;
7) провести робоry з керiвниками сiльськоюсподарських пiдприсмств
щодо укпад iня угод з Кiровогралською державЕою сЬськоmсподарською
дослiдною сrанцiею iнституry cirrbcbkoю господарства степовоi зони }IAAH
украi'ни з питань на).ковоrý супроводжеIlrrя технологiй вироцýвання
сIльськогосподарських культ}? та ведення насiннлцтм.

4- рв дснС УкраiЪи з меmю недоrryщенЕя впникЕення пожеж у разi
винпкнення пор).шень вимог пожежноi безпеки у межа( надапиr( повнова]кень
застосовуmти заходи реаryванЕя.
5. ВiльшанськоМу вiдliленнЮ Голованiвського вiдцirry полiцii ГУ НП
у
Кiровоградськiй областi сприяти безпереrrrкодному перемiценню збиршьпоТ
техяiю-r та транспортнrтх засобiв, задiяrrих на збираннi сйьськогосподарських
кульц/р, на дорога( мiсцевого значення.

Упрашiнlло агропромисловоm розвrтrу райдержqдлiнiстрачiТ:
l) забезпе.rити лостiйний контроль за ходом проведенЕя збпрання
зернових i зернобобовюl ryльryр урожаю 20 l 7 року;
5) надати iнформацiю про хiд виконаrтня даного розltорядr(енrrя m
розпорядження голови обласноi державноi адмiнiстрацiТ вiд 14 червня
б.

.

Irерший засryпнпк п)JIовп
рrйоппоl держsвноi адмiпiстрацii

с.нЕстЕров

ЗАТВЕРДКЕНО
Розпорядження голови
Вiльшанськоi районноi
державноi адмiнiстрацii
21 червня 2017 Nэ 135-р

скJIАд

райоIrноm штабу з пiдmтовки до проведення в районi збирання
зернових i зернобобових кульцrр

Еачальннк цlrабу:

-

сАкун
,Щми,тро Станiславовшч

заступник голови рйонноТ дерх<aвноi
адмrmстрацrl

застчппrк начальвика штабч:

дI[А

Лiлiана Анатолii'вна

-

начальник управлiння агропромислового

розвитку райдерхадмiнiстрацii
секпегар штабч:

CIJпBKo
ДJ,.rrтгро

Олегович

-

головний спецiалiст упраыriнrrя
агрпромислового розвитку
райдержадмiнiстрацii

члепп штабу:

КАРАМАЛАК
KapiHa Олександрiвна

луковА
IHHa

Миколаiвна

IIIАПОВАJIОВ
Андрiй В'ячеславович

-

провiдrий спецiалiст, державний фimсанiтарний iнспектор вiдлiлу бiологiчного
захлсry управrriння методологiчного
прогноз).ванЕя та робmи з пестицидами
нача:rьяик Вiддiлу у Вiльшанському районi
головпого управrriння,Щержгеок4дастру в
Кiровоградськiй областi

юловний iнспеrгор Вiльшанського РВ У.ЩСНС
Укра'йи в областi

злтвtrрддЕно
Розпорядження голови
Вiльшанськоi районноi
державноi адмiнiстрацii
2l червня 20l7 Nч 1З5-р

РЛЙОННI ЗЛХОДИ

з пiдгоювки до проведення в районi збирання paHHix
зернових i зернобобових кульryр

l.

Провести районний семiнар-нараду з питань пiдготовки та стратегii
збирання зерновrл< i зернобобових кульryр у 20l 7 роцi
Управлiнtrя агропромислового розвrтгку
райдержадмi нiстрацiТ
Червепь 2017 року

2. Розробити районцi робочi шIани проведення збиранпя paHHix зернових
i зернобобових культур у 20l 7 poui.
Упрашiнrrя агрпромисловою розвrlтку
райдержадмiнiстрацii
,Що 22 червня 2017 роry

3. Вжити органiзацiйнi заходи щодо своечасноi пiдгоювки до збирання
зернових i зернобобових культур, прискорити темпи рбiт iз ремонry
зернозбиральних i зерноочисrrих маJIIин та забезпечити укJIадмня угод на
запу{епня додатковоi кiлькостi зернозбиральних комбайнiв, забезпечення
господарств райоЕу паливно-мастильними матерiалами на лочаток збирання
зернових i зернобобових

4.

кульцр

у повному до потреби обсязi.
Управлiння агропромпсJIового розвIlтку
раfuержадмiнiсграцii
.Що 25 червня 20l7 року

i

Забезпечити достовiрний облiк
подання сiльськогосподарськими
пiдприсмствами оперативноТ та статистичноi звiтностi щодо обсягiв зiбраного
врожаю.
Управлiння агропромислового розвитку
райдержадмiнiстрацii
Пiд час збирання врохаю

5. Взяш,r пiд осбливий коятрль засипку та пiдгmовку високоякiсного
насiння озимих та ярю( культ).р. створення його страхових запасiв для
забезпеченrrя сiби пiд майбугнiй врожай.
Управлiння агропромислового розвитку

раидерхtадмlнlстрацц
Пiд час проведенrи засиrп.r насirrня

6.

Органiзувати первiрry технiчного cTarry сiльськогосподарськоi
'lx персональну вiдповiдальнiсть за
технiки, попередлгпr керiвrтикiв

пр

дотримання вимог чиЕItоm законодавства з питань охорони працi
УправlIiння агровромисJlового розвцIку
райдерж4цмiнiсграцii
Прсrгягом 2017 роry

безпеqних технолотiчних процесiв та
зобов'язати к€рiвяикiв сiльськогосподарських пiдприемств провестп навчання,
iHcTpyKTa:Ki з питань охорни працi, пожеlсrоi безпеки та безпеки дорожнюго
руху головних спецiалiстiв i прачiвникiв, лсi будrгь задiянi у проведевнi
збирання зернових i зернобобових кульцр.

7. Ъбезпечити дотримшня

Управлiняя агропромислового Iюзвитку
раiцержадмiнiстрацii
,Що початку проведенЕя збиральнID( робiт

8- Встановити суворий контроль за зitхистом хлiбIrих масивiв вiд пожеж,
за збереженням вржаю пiд час збирання та перевезення зерна не доrryскаючи

йоIо втрат та розкрадання. Вжrти заходи щодо притяпIеI пi згiдно з чинним
з{жонодавством до вiдповiдальностi осiб, виннrо< у скоеяi rrmi дiй.
Управлiння аrропромислового розв}Iпý/
райлержа.шЬiстрацii. Вiльшанське вiддiлешня
Голованiвськоm вiдцi,ту полiцii fУ НП в
Кiровогралськiй обласгi
Пiд час збираrпrя врожаю

ЗАТВЕРДКЕНО
Розпорядження голови
Вiльшанськоi районноТ
державноi адмiнiстрацii
2l червня 2017 Nч l35-p

список

керiвникiв та вiдповiдальнrп працiвникiв райдержадмiнiстрацiТ,
закрiплених за сiльськогосподарськими товаровиробниками на перiод
проведеrпrя збирання paHHix зернових та зернобобових кульryр
Hatва rtИпрпсмgтва

{

П.l.Б. керiвпвкЬ

та |

оiдповiдr-,rьвцr
пр&цtвЕrtкrв

тов АIIк
(Аврора>

Дрига
лiлiана Аватoлiiвна

|

Посала KepiBпllKiB тr вiдповЦrlrьшсх

прrцЬЕпкЬ

Начальник управлiнrrя
агропромислового розвитку

райдержqдмiнifiрацii

псп

(<fliвд€шiе),
ПСП <Мир>

Сакув
ДмиФо СтаЕiславович

Засryшшк г0,Iови районвоi державпоi
адмiнiстрачii

ПСП iM. Вацтiпа

Карамалак
KapiHa Олексанлрiвна

Провiднrтй спеuiаriст, лержавпrй Фiкь
сапiтарlшй iHcrreKюp вiллiлу
бiологiчного зак{сry управrriнвя
меrодологiчного пропtозування та
робоги з песгицидами
Гоцовний слецiалiсr управлiння
агропромислового розвrгку

Сiлiвко
,Щмrrро Олегович

СП <<Пермого,

псп

Лукова
IHHa миколаiвЕа

iм.Артамопова

ПСП

iM. Шевченка

тов АФ
<<Розкiшна>,

ТоВ

<Згода>

райдержадtliнiстраuii
Начапьник Вiддi;rу у Вiльшанському
районi головпого управпiння,Д,ерlкгеокаласгру в Кiровоградськiй областi

KapaMaJlаK
KapiHa Олексанлрiвна

Провiдний спецiаjtiсг, державций фiтоcaнiтaplrld iнспекгор вiддйу
бiологiчноrо захиgгу, управ.riння
мсголологiчного прогнозувенItя та
рбоги з песгиuидамп

Дрига
лiлiана Анатолiiъна

Еачмьник управлiшrя

агропромислового розвитку
райдержадмiнiсграuii

