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2. Про пiдсумки проведеItня весняно-поjIьових робiт та пiдготовку до
збирання paHHix зернових I,a зернобобових культур в господарствах
Барвiнкiвського району.

Розглянувши Ilитання tIро пiдсумки проt]9дення весняно - польових
робiт та пiдготоl}ку до збирання paнHix зерrrоl]их культур в господарсТВаХ
Барвiнкiвського району, засJIухавlIJи iнформацiю начальника управлiння
агропромислового розвитку Рой Г.А., сшiльнс засiдання колегii районноi
державноi адмiнiстрачii та зборiв адмiнiстра,].,ивно-господарського активу
району вважае за необхiдне:

1.

Управлi1.1нtо агропромислового розвитку районноi державноi
сltiльно з вiдповiдними службами
адмiнiстрацiТ (Рой Г.А.)
сiльськогосподарсъкого напрямку району вжити необхiдних заходiв
1.1.Здiйснити комплекс орr,аlлiзацiйних i,гехнологiчних заходiв щОДО
завершення пiдго,говки сiльсl,коl,осподарських пiдприемств рiзних форм
власностi до проведення збиllальних робiт paHrlix зернових i зернобобових
культур поточного року .
1.2.Вжити заходiв щодо закiнчення rli/.lготовки хлiбоприймальних
:

пiдприемств району, токitз, вагового

,Ia

сушарного

господарсТВа

сiльськогосподарських пiдприс-:м с,гtз.
1.3. Взаемодilочи з Барвiнкiвським районrtим сектором ГУ .Щержавноi
служби з надзвичайних ситуачiй Украiни у Харкiвськiй областi (Глученко
В.О.), р€вом з керiвниками сiшьськогосподарських пiдприемств раЙонУ
вiдпрацювати компJIекс заходiв по захисту посitзiв paHHix зернових купьтур
вiд пожеж у вiдповiдностi iз правилами протипOжежноi безпеки, встановлення
необхiдного обладнання на зернозбиральнiй технiцi, транспортних засобах,
токах.

2.

Створити районний штаб

зернобобових культур у

по

збирал,rню paHHix зернових
склад.

2017 роцi ,tа затвердити його персон€tльний

та
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3.

РекомендуваI,и райоrпtiй радi сiльгосшl]оваровиробникiв затвердитИ
умовИ змаганнЯ сiпьсl,ксllюсподарських rriдприемств , екiпажiв
зернозбираJIьних комбайнiв, водiiв , передовикiв виробництва за своечасне i
збираннЯ врожаЮ paHHix зерновиХ та зершобобових культур у 2017 роцi.
"nic"e
3.1.Управлiнню агропромислового розвитку районноi державноi
адмiнiстрачii (рой г.А.)
районнiй радi сiльськогосподарських
товаровиробникiв (Курочкiн О.JI.) згiдно прийняr,их умов змагання визначити
переможцiв у наступних номirtацiях:
краще господарс,гI]о;
кращий комбайнер;
кращий водiй (тракторист);
кращий спецiалiст сiльсъкого l,осllодарства.
З.2. ВiдЗначенIfi переможrцiв провести на святкуваннi ,Щня працiвникiв
сiльського господарс,гва.
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4.

Управлiннtо агропромислового розвитку районноi державноt
адмiнiстРацii (РоЙ г.А.) пiдготувати проеКт розlrорядження голови районноi
державноi адмiнiстрачii з означеного питання

Голова районноi державноТ
адмiнiстрацii
Калiнiн
Рой

ромлх

