2
від “24“ червня 2014 року

№ 185-р

КОНТРОЛЬ

м. Знам’янка

Про стан підготовки та проведення
в районі збирання зернових та
зернобобових культур

Програмою економічного і соціального розвитку району на 2014 рік,
затвердженою рішенням районної ради від 31 січня 2014 року № 536,
передбачається отримання валового збору зерна в обсязі 232,6 тис. тонн. Для
виконання затверджених обсягів необхідно забезпечити вирощування зернових
культур на площі 48,1 тис. га.
Станом на 01 червня 2014 року площа озимих зернових культур
становить 13,3 тис. га, в тому числі: озимої пшениці – 10,8 тис. га, ячменю –
2,5 тис. га.
З метою збереження посівних площ озимих культур у весняний період
проводилися заходи щодо їх захисту від шкодочинних організмів, проведено
підживлення рослин на всіх прогнозованих площах.
Всього до збирання ранніх зернових і зернобобових культур підлягає
15,4 тис. га, що менше порівняно з 2013 роком на 3,5 тис. га, та ріпаку – 920 га
(829 га).
До проведення комплексу робіт по збиранню врожаю 2014 року
господарства району підготували 94 зернозбиральні комбайни та залучили
15 комбайнів з інших районів області. Середнє навантаження на один умовний
зернозбиральний агрегат по району складає 157 га.
Прогнозна потреба в коштах для збирання ранніх зернових і зернобобових
культур та ріпаку по району у 2014 році становить 56,902 млн. грн., в тому числі
матеріальні витрати – 20,832 млн. грн. (36,6% від загальної потреби).
Джерелами фінансування комплексу збиральних робіт є власні кошти
сільськогосподарських підприємств у розмірі 56,902 млн. грн.
З метою забезпечення своєчасного та якісного проведення робіт по
збиранню зернових і зернобобових культур, ефективного використання
зернозбиральної техніки:

1. Утворити районний штаб з підготовки та проведення в районі збирання
зернових та зернобобових культур (далі – районний штаб).
2. Затвердити:
склад районного штабу згідно з додатком 1;
районні заходи з підготовки та проведення в районі збирання зернових та
зернобобових культур (додаються);
список посадових осіб структурних підрозділів райдержадміністрації,
територіальних органів міністерств та відомств України в районі, районних
організацій, закріплених за сільськими радами району з метою надання
допомоги сільськогосподарським підприємствам всіх форм власності щодо
своєчасного проведення збирання зернових та зернобобових культур, згідно з
додатком 2.
3. Рекомендувати керівникам сільськогосподарських підприємств району:
1) забезпечити вжиття необхідних заходів, спрямованих на завершення
сільськогосподарськими підприємствами підготовки зернозбиральної та
зерноочисної техніки до збирання врожаю;
2) активізувати роботу щодо залучення необхідної кількості
зернозбиральних комбайнів з інших регіонів;
3) з метою недопущення втрат вирощеного врожаю вжити організаційні
заходи щодо забезпечення своєчасного проведення збирання зернових та
зернобобових культур в оптимальні строки із залученням всіх можливих
матеріальних та технічних ресурсів;
4) під час збирання врожаю забезпечити дотримання вимог чинного
законодавства з питань пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху, не
допускати випадків спалювання на полях стерні та післяжнивних залишків;
5) здійснити організаційні заходи щодо попередження травматизму та
виконання вимог нормативно-правових актів з охорони праці;
6) вжити необхідні організаційні заходи, спрямовані на виконання
прогнозних показників засипки насіння озимих і ярих культур в обсягах, що
задовольнять потребу району для проведення сівби.
4. Знам'янському міськрайонному відділу управління ДСНС України в
Кіровоградській області у разі виявлення порушень вимог пожежної безпеки
під час проведення комплексу робіт по збиранню врожаю, у межах наданих
повноважень, застосовувати заходи відповідного реагування.
5. Знам'янському міському відділу УМВС України в Кіровоградській
області сприяти безперешкодному переміщенню збиральної техніки та
транспортних засобів, задіяних на збиранні сільськогосподарських культур, на
дорогах загальнодержавного та місцевого значення.
6. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації:
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1) провести роботу з керівниками сільськогосподарських підприємств
щодо укладання угод з Кіровоградською державною сільськогосподарською
дослідною станцією інституту сільського господарства степової зони НААН
України з питань наукового супроводження технологій вирощування
сільськогосподарських культур та ведення насінництва;
2) у межах наданих повноважень вжити організаційних заходів щодо
забезпечення своєчасного виконання районного плану заходів з питання
збереження ранніх зернових культур і грубих кормів від пожеж у 2014 році,
затвердженого рішенням районної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій (протокол від 02 квітня 2014 року № 5).
3) забезпечити на території району постійний контроль за ходом
проведення збирання зернових і зернобобових культур урожаю 2014 року;
4) інформацію про виконання даного розпорядження надати керівництву
районної державної адміністрації до 15 листопада 2014 року.
7. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 05 липня 2013 року № 255-р "Про стан підготовки
та проведення збирання ранніх зернових і зернобобових культур".

СКЛАД
районного штабу з підготовки та проведення в районі
збирання зернових та зернобобових культур
МОЛОДЧЕНКО
Дмитро Миколайович

Заступник начальника районного штабу
ЧУБІН
− заступник начальника, начальник відділу
інженерно-технічного забезпечення та кадрової
Олександр Іванович
роботи управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації

8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу
функціональних повноважень.

ЧОРНА
Надія Миколаївна

Голова районної
державної адміністрації

ГРОМКО
Сергій Анатолійович

Ю. ГРИГОРАШ

Начальник штабу
– перший заступник голови районної державної
адміністрації

ДАВИДОВА
Тамара Ігорівна
ЛИТВИНЕНКО
Тетяна Сергіївна

ПОЛІЩУК
Сергій Миколайович

Секретар штабу
− начальник відділу організації виробництва,
переробки сільськогосподарської продукції та
врегулювання відносин власності управління
агропромислового розвитку райдержадміністрації
Члени штабу:
– провідний інспектор Знам'янського
міськрайонного відділу управління державної
служби України з надзвичайних ситуацій в
Кіровоградській області
– головний спеціаліст інженерно-технічного
забезпечення та кадрової роботи управління
агропромислового розвитку райдержадміністрації
провідний фахівець відділу сортової ідентифікації
та багаторічних насаджень управління контролю
якості насіння і садивного матеріалу Державної
інспекції сільського господарства в
Кіровоградській області (за згодою)
– головний спеціаліст – державний інспектор
відділу технічного нагляду управління технічного
нагляду, охорони праці та пожежної безпеки
Державної інспекції сільського господарства в
Кіровоградській області (за згодою)
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Продовження додатку

РОЖКОВ
Олег Анатолійович

− начальник управління статистики у
Знам’янському районі

Заступник голови районної
державної адміністрації

О. ГОЛОВЧИЦ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Знам'янської
районної державної адміністрації
24 червня 2014 № 185-р

РАЙОННІ ЗАХОДИ
з підготовки та проведення в районі збирання зернових
та зернобобових культур

1. Провести районний семінар-нараду з питань підготовки та стратегії
збирання зернових і зернобобових культур у 2014 році.
Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації
Третя декада червня 2014 року

2. Розробити районний робочий план проведення збирання ранніх
зернових і зернобобових культур у 2014 році.
Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації
До 20 червня 2014 року

3. Довести до відома сільськогосподарських підприємств району
рекомендації щодо збирання ранніх зернових і зернобобових культур
відповідно до умов поточного року.
Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації
До 20 червня 2014 року

4. Вжити організаційні заходи щодо підготовки сільськогосподарськими
підприємствами району вагового та сушарного господарства, токів і складських
приміщень до приймання зерна.
Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації, виконкоми сільських
рад
До 20 червня 2014 року
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5. Вжити організаційні заходи щодо: своєчасної підготовки
сільськогосподарських підприємств району до збирання зернових і
зернобобових культур; прискорення темпів робіт із ремонту зернозбиральних і
зерноочисних машин та забезпечення укладання угод на залучення додаткової
кількості зернозбиральних комбайнів; забезпечення пально-мастильними
матеріалами на початок збирання зернових і зернобобових культур у повному
до потреби обсязі.

9. Вжити організаційних заходів щодо дотримання керівниками
сільськогосподарських підприємств району безпечних технологічних процесів
та зобов’язати їх провести з спеціалістами і працівниками, які будуть задіяні у
проведенні збирання ранніх зернових та зернобобових культур, навчання,
інструктажі з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху.

Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації, виконкоми сільських
рад
До 20 червня 2014 року

6. Забезпечити достовірний облік і подання сільськогосподарськими
підприємствами району оперативної та статистичної звітності щодо обсягів
зібраного врожаю.
Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації, управління статистики
у Знам'янському районі
Під час проведення збиральних робіт

Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації, виконкоми сільських
рад
До початку проведення збиральних робіт

10. Встановити суворий контроль за захистом хлібних масивів від пожеж,
за збереженням врожаю під час збирання та перевезення зерна, не допускаючи
його втрат та розкрадання. Вжити заходи щодо притягнення до
відповідальності осіб, винних у скоєнні цих дій згідно з чинним
законодавством.
Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації, міський відділ
УМВС України в Кіровоградській області,
Знам'янський міськрайонний відділ
управління ДСНС України в Кіровоградській
області, виконкоми сільських рад
Під час збирання врожаю

7. Вжити організаційних заходів щодо взяття сільськогосподарськими
підприємствами під особливий контроль засипку та підготовку високоякісного
насіння озимих та ярих культур, створення його страхових запасів для
забезпечення сівби під майбутній врожай.
Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації, виконкоми сільських
рад
Під час проведення засипки насіння

11. Відповідно до вимог чинного законодавства провести перевірки стану
пожежної безпеки сільськогосподарських підприємств, фермерських
господарств та суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, що
розташовані на території району, у тому числі посівних площ і зернозбиральної
техніки.
Знам'янський міськрайонний відділ
управління ДСНС України в
Кіровоградській області
Червень-серпень 2014 року

8. Вжити організаційних заходів щодо перевірки технічного стану
сільськогосподарської техніки, попередити керівників сільськогосподарських
підприємств про їх персональну відповідальність за дотриманням вимог
чинного законодавства з питань охорони праці.
Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації, виконкоми сільських
рад
Протягом 2014 року

12. Вжити заходи щодо недопущення сільськогосподарськими
підприємствами району випадків спалювання стерні та пожнивних решток під
час проведення жнивної кампанії.
Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації, Знам'янський
міськрайонний відділ управління ДСНС
України в Кіровоградській області,
виконкоми сільських рад
Під час збирання врожаю

_____________________

Додаток 2
до розпорядження голови Знам'янської
районної державної адміністрації
24 червня 2014 № 185-р
СПИСОК
посадових осіб структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних
органів міністерств та відомств України в районі, районних організацій,
закріплених за сільськими радами району з метою надання допомоги
сільськогосподарським підприємствам всіх форм власності щодо
своєчасного проведення збирання зернових та зернобобових культур
Прізвище, ім’я,
по батькові
Давидова
Тамара
Ігорівна

Посада

Головний спеціаліст відділу інженернотехнічного забезпечення та кадрової
роботи управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації
Провідний фахівець відділу сортової
Литвиненко
ідентифікації та багаторічних насаджень
Тетяна
управління контролю якості насіння і
Сергіївна
садивного матеріалу Державної інспекції
сільського господарства в
Кіровоградській області (за згодою)
Штефан Олена Начальник сектору економічного аналізу,
фінансово-кредитного забезпечення та
Миколаївна
маркетингу сільськогосподарської
продукції управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації
Заступник начальника, начальник відділу
Чубін
інженерно-технічного забезпечення та
Олександр
кадрової роботи управління
Іванович
агропромислового розвитку
райдержадміністрації
Богун Оксана Головний спеціаліст сектору
економічного аналізу, фінансовоМиколаївна
кредитного забезпечення та маркетингу
сільськогосподарської продукції
управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації
Головний спеціаліст – державний
Поліщук
інспектор відділу технічного нагляду
Сергій
Миколайович управління технічного нагляду, охорони
праці та пожежної безпеки Державної
інспекції сільського господарства в
Кіровоградській області (за згодою)

2
Продовження додатку

Мочалова Яна
Павлівна
Рожков Олег
Анатолійович
Чорна Надія
Миколаївна

Сільська рада
Богданівська,
селищна рада
Знам’янка Друга
Володимирівська

Диківська

Дмитрівська

Казарнянська

Іванковецька,
Макариська

Коробов Юрій
Сергійович
Хуторний
Олександр
Миколайович
Кувіка Ірина
Анатоліївна

Головний спеціаліст відділу інженернотехнічного забезпечення та кадрової
роботи управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації
Начальник управління статистики у
Знам’янському районі
Головний спеціаліст відділу організації
виробництва, переробки
сільськогосподарської продукції та
врегулювання відносин власності
управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації
Заступник начальника управління
Держземагентства в Знам'янському
районі
Начальник управління ветеринарної
медицини у Знам’янському районі
Головний спеціаліст відділу організації
виробництва, переробки
сільськогосподарської продукції та
врегулювання відносин власності
управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації

Заступник голови районної
державної адміністрації

Мошоринська

Пантазіївська
Петрівська

Трепівська

Суботцівська

Цибулівська

О. ГОЛОВЧИЦ

