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БдрвIнкIвськд рдйоннд дЕрждвнд ддмIнIстрдцIrI
xApKIBcbKoi оБлАстI
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

NЬ 2

спiльного засiдання колегii Барвiпкiвськоi райошrlоi державrrоi
адмilliстрацii та зборiв адмiнiстративIIо-господарс ько го а кт,иву
Барвiлlкiвського району
вiд 21 червIIя 2018 р.

весIIrlпо-шольових робiт та xill
пiдготовки до збирання paHнix зернових та зерlrобобових культур l}
господарствах Барвilлкiвського району.

2,

Про пiдсумки проведення

Розглянувши питання про пiдсумки проведення весняно - поJIьоl}их
робiт та хiд пiдготовки до збирання paHHix зернових та зернобобових
культур В господарствах району, заслухавши iнформачirо НоЧоJIIII"IИКо
уrrрчй"о агропромислового розвитку Рой г., спiльне засiдання ко.ltегiт
bapBiHKiBcbKoi районноi державноi адмiнiстрацii та зборiв адмiнiстра,гиl]пoгосподарського активу району вважае за необхiдне:

1.

УправлiннЮ агропроМисловогО розвитку районноi державrlоi
спiльнО з вiдповiдними службами
адмiнiстрацii' (роЙ г.)

сiльсъкогосподарського напрямку району вжити необхiдних заходiв щодо
технологiчних заходiв шlодо
1.1.здiйснити комплекс органiзацiйних
завершення пiдготовки сiльськогосподарських пiдприемств рiзних форм
uпuйо.ri до проведення збиральних робiт paHHix зернових i зерrrобобових
культур поточного року
Т.2. Вжити заходiв щодо закiнчення пiдготовки хлiбошрийN{аJIIlIIих
пiдприемств району, ToKiB, вагового та сушарного госllодарO,i,лзii
с iль ськогосшодар ських пiдприемств
1.з. Взаемодiючи з Барвiнкiвським районним сектором Гу ЩержавrtсlI
служби з надзвичайних ситуацiй Украiни у Харкiвськiй областi (глущЕFIко
в.), разом керiвниками сiльськогосподарських пiдприемств району
вiдпрацловати комплекс заходiв rто захисту" посiвiв paHHi4 зернових KyJlb,l,yp
вiд пожеж у вiдповiдностi iз правилами протипожежноi безпеки, встановленнrI
необхiдного обладнання на зернозбира.гlьнiй технiцi, транспортних засобах,
токах.
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2. СтворИти райоНний штаб по збиранню paнHix зернових культур у 2018
роцi та затвердити його персон€tльний склад.
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з.

Рекомендувати районнiй радi сiлъгосптоваровиробникiв затI]ерди,ги

умовИ змаганнrI

сiльСькогосподарських пiдприемств

,

eKittaxciB

i
зер"озбиральних комбайнiв, водiiв , передовикiв виробництва за свосчасrtе
збирання врожаIо paHHix зернових та зернобобових культур y.?911_ry:ti,
(РОИ l")
"ni.n.
3. 1.Управлiнню агропромислового розвитку райдержадмiнiстрацiТ
о,)
та районнiИ ралi сiлЪськогосподарських товаровиробникiв.(курочкIн
змагання визначити переможцlв у настуtIцих
прийнятих

згiднО

умов

номiнацiях:
- краще господарство;
- кращий комбайнер;
- кращий водiй (тракторист);
- кращий спецiалiст сiльського господарства,
3.2. ВiдЗначеннЯ переможцiв провести на сI]яткуваннi ,Щня працiвtlикiв
сiльсъкого господарства.

(РОЙ
4. УпраВлiннЮ агропроМисловогО розвиткУ райдержадмiнiс,грачii
г.) пiдготуватИ проекТ розпоряДження голови районноi державt,tоТ
адмiнiстрацii з означеного питання,
Голова районноТ державноi
адмiнiстрацiТ
олег Калiнiн
геннадiй Рой

в.рочIлх

