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Відповідно до рішення колегії Голованівської районної державної адміністрації від
25 березня 2011 року № 10 та з метою оперативного вирішення питань, пов’язаних із
своєчасною підготовкою і проведенням комплексу весняно-польових робіт в
Голованівському районі:
1. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації:
тримати на контролі по кожному сільгосптоваровиробнику стан справ з підготовки до
проведення весняно-польових робіт з тим, щоб прийняти невідкладні заходи щодо
завершення підготовки та організованого проведення в оптимальні строки комплексу
весняно-польових робіт у 2011 році з урахуванням особливостей кліматичних умов;
надати
практичну
кваліфіковану
допомогу
керівникам
та
спеціалістам
сільськогосподарських підприємств, фермерських та приватних господарств по ефективному
використанню техніки, засобів захисту рослин, мінеральних добрив, складанню
технологічних карт на вирощування основних сільськогосподарських культур з
впровадженням систем удобрення та інтегрованого захисту посівів на заплановану
урожайність;
проводити роботу щодо подальшого освоєння ресурсозберігаючих технологій
вирощування сільськогосподарських культур з підвищенням родючості ґрунтів;
тримати під постійним контролем питання проведення весняно-польових робіт з тим, щоб
в короткий термін агротехнічного періоду провести посів ярих культур кондиційним
посівним матеріалом та на високому агротехнічному рівні;
зважаючи на реальний стан озимих культур за даними моніторингу, з метою збереження
площ і отримання проектної урожайності забезпечити захист посівів від шкідників і хвороб
та підживлення їх мінеральними добривами на всій прогнозній площі;
згідно з рекомендаціями наукових установ розглянути структуру посівних площ,
звернувши особливу увагу на збереження науково-обґрунтованого обсягу зернового клину
та недопущення скорочення посівних площ;
сприяти підвищенню рівня середньомісячної заробітної плати працівникам зайнятим в
сільськогосподарському виробництві, а саме у тих господарствах, в яких рівень середньої
заробітної плати менший мінімальних державних гарантій;

2
забезпечити
ефективне
використання
коштів
державного
бюджету,
що
спрямовуватимуться на фінансову підтримку підприємств агропромислового комплексу
району.
2. Рекомендувати уповноваженим органам виконавчої влади (державній санітарній
службі, інспекції державного технічного нагляду, охорони праці) здійснити перевірки
підприємств АПК, щодо створення необхідних умов праці, забезпечення працівників
якісним харчуванням, засобами індивідуального захисту, профілактики виробничою
травматизму.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови
районної державної адміністрації Шевчука М.М.
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