УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 19 » липня 2011 року

№ 522-р
смт Голованівськ

Про стан підготовки до проведення в
районі збирання ранніх зернових і
зернобобових культур у 2011 році
На виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації
від 14 липня 2011 року № 615-р «Про стан підготовки до проведення в області збирання
ранніх зернових і зернобобових культур», відповідно п. 9 статті 33 Закону України
«Про місцеві державні адміністрації», з метою своєчасної організації збирання ранніх
зернових і зернобобових культур, раціонального використання техніки, матеріальнотехнічних ресурсів та на виконання рішення колегії обласної державної адміністрації від
30 червня 2011 року № 22:
1. Утворити районний штаб з підготовки та проведення збирання ранніх зернових і
зернобобових культур у 2011 році у складі згідно з додатком 1.
2. З метою сприяння своєчасній підготовці та проведенню збирання ранніх зернових і
зернобобових культур у 2011 році, надання допомоги сільськогосподарським підприємствам
різних форм власності закріпити керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та
районних організацій за сільськими та селищними радами згідно з додатком 2.
3. Управлінню агропромислового розвитку районної державної адміністрації:
розробити робочі плани підготовки та проведення жнив по кожному господарству
району;
здійснити заходи щодо якісної підготовки зернозбиральної техніки, забезпечення пальномастильними матеріалами для проведення збиральних робіт;
забезпечити контроль за підготовкою хлібоприймальних підприємств до приймання
врожаю 2011 року;
разом з насіннєвою інспекцією району забезпечити виконання необхідних обсягів
засипки насіннєвого матеріалу озимих та ярих культур під урожай 2012 року;
під час збирання насінницьких посівів перевіряти насіння на посівну придатність, не
допускати змішування насіння різних сортів, культур, взяти на облік та перевірити залишки
насіннєвого матеріалу минулих років;
проаналізувати рівень рентабельності виробництва зернових культур та вжити заходи
щодо збільшення фонду оплати праці, рівня середньомісячної заробітної плати працівників,
зайнятих у сфері сільськогосподарського виробництва відповідно до доручення голови
державної адміністрації з цього питання від 10 червня 2011 року № 27-206/1.
4. Управлінню агропромислового розвитку районної державної адміністрації, начальнику
відділу інспекції державного технічного нагляду в Голованівському районі, керівникам
сільськогосподарських агроформувань, головам фермерських господарств:
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посилити нагляд за станом технічної експлуатації сільськогосподарської техніки, задіяної
під час збирання врожаю, не допускати до роботи техніку, що не пройшла державного
технічного огляду та не забезпечена первинними засобами пожежогасіння;
створити безпечні умови праці, необхідне медичне обслуговування, повноцінне
харчування, необхідні умови відпочинку для працівників, що братимуть участь у збирання
врожаю;
забезпечити дотримання вимог чинного законодавства з питань охорони праці та безпеки
дорожнього руху.
5. Начальнику Голованівського РВ УМНС України в Кіровоградській області здійснити
необхідні заходи щодо забезпечення виконання агроформуваннями району вимог
протипожежної безпеки під час збирання врожаю 2011 року, звернувши особливу увагу на
недопущення спалювання стерні та пожнивних решток.
6. Директору філії «Голованівський райавтодор» взяти під контроль стан доріг на
основних маршрутах перевезень зерна, на під’їзних шляхах до хлібоприймальних
підприємств.
7. Начальнику Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області створити
групу із числа працівників правоохоронних органів для здійснення контролю за
недопущенням розкрадання зерна, в період його збирання і втрат на шляхах перевезення.
8. Управлінню економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, управлінню
агропромислового розвитку райдержадміністрації:
відповідно до затверджених балансів зерна розробити умови і визначити орієнтовні
обсяги формування ресурсів продовольчого зерна району;
сприяти регіональному відділенню Аграрного фонду щодо закупівлі продовольчого зерна
в державні ресурси.
9. Начальнику Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області, начальнику
відділу інспекції державного технічного нагляду в Голованівському районі під час жнивної
кампанії сприяти безперешкодному, першочерговому пересуванню збиральної техніки,
тракторів, автомашин, що задіяні на збиранні та перевезенні зерна.
10. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації, відділу статистики в
Голованівському районі під час проведення збирання врожаю забезпечити контроль за
достовірністю подання сільгосппідприємствами району інформації про хід збирання та
своєчасно інформувати керівництво районної державної адміністрації, головне управління
агропромислового розвитку облдержадміністрації, головне управління статистики в області.
11. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації надати головному
управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації інформацію про виконання
цього розпорядження до 1 вересня 2011року.
12. Розпорядження голови Голованівської райдержадміністрації від 7 липня 2010 року
№ 407-р «Про стан підготовки до проведення в районі збирання ранніх зернових і
зернобобових культур у 2010 році» визнати таким, що втратило чинність.
13. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
Перший заступник голови
районної державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

Додаток 1
до розпорядження голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 19 » липня 2011 року № 522-р

СКЛАД
районного штабу з проведення збирання ранніх зернових
і зернобобових культур у 2011 році
Начальник районного штабу:
ЯРОВИЙ
Олександр Володимирович

-

перший заступник голови
державної адміністрації

районної

Заступник начальника районного штабу:
ШЕВЧУК
Микола Миколайович

-

заступник голови районної державної
адміністрації

Секретар районного штабу:
САКАЛ
Олександр Анатолійович

-

начальник відділу аграрної політики та
впровадження
НТП
в
галузях
рослинництва, тваринництва та якості
сільськогосподарської
продукції
управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації

Члени районного штабу:
БЕЗКУПСЬКИЙ
Сергій Анатолійович

-

начальник Голованівського РВ УМВС
України в Кіровоградській області

ГУЛЬКО
Василь Олексійович

-

начальник державної інспекції захисту
рослин Голованівського району

ДУБІНІНА
Надія Іванівна

-

начальник районної державної насіннєвої
інспекції

КЛИМЕНКО
Олександр Вікторович

-

начальник відділу технічної політики,
бухгалтерсько-економічного
аналізу,
охорони праці та юридичної роботи
аграрного
сектору
управління
агропромислового розвитку районної
державної адміністрації

КОЛОМІЙЧУК
Радій Анатолійович

-

начальник
управління
державної
ветеринарної
медицини
у
Голованівському районі
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Продовження додатка
КУБЛИК
Ігор Васильович

-

начальник
відділу
статистики
Голованівському районі

НАСАЛЬСЬКИЙ
Олександр Павлович

-

начальник Голованівського РВ УМНС
України в Кіровоградській області,
капітан служби цивільного захисту

ОНИЩЕНКО
Ігор Вікторович

-

начальник Голованівського ВДАІ УМВС
України в Кіровоградській області

СВИДЮК
Володимир Миколайович

-

головний
спеціаліст
державного
управління
охорони
навколишнього
природного середовища в Кіровоградській
області

СТОЛОВНІК
Дмитро Дмитрович

-

начальник відділу інспекції державного
технічного нагляду в Голованівському
районі

ТОФАН
Сергій Олександрович

-

начальник управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації

ХАРКАВЕНКО
Валерій Іванович

-

завідувач
сектору
взаємодії
з
правоохоронними органами, оборонної та
мобілізаційної
роботи
апарату
райдержадміністрації

Заступник голови районної
державної адміністрації

у

М.ШЕВЧУК

Додаток 2
до розпорядження голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 19 » липня 2011 року № 522-р
СКЛАД
керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та районних
організацій, закріплених за сільськими та селищними радами на період збирання ранніх
зернових і зернобобових культур у 2011 році
Назва сільської,
селищної ради
Голованівська,
Вербівська
Перегонівська

Прізвище, ім’я,
по-батькові
Безкупський
Сергій Анатолійович
Клименко
Олександр Вікторович

Журавлинська,
Троянська
Красногірська,
Роздольська
Крутеньківська,
Семидубська
Грузька,
Клинівська
Лебединська

Столовнік
Дмитро Дмитрович
Дубініна
Надія Іванівна
Онищенко
Ігор Васильович
Коломійчук
Радій Анатолійович
Гулько
Василь Олексійович
Липовеньківська, Харкавенко
Капітанська,
Валерій Іванович
Пушківська

Насальський
Олександр Павлович

Люшневатська,
Молдовська
Наливайківська,
Межирічківська

Тофан
Сергій Олександрович
Сакал
Олександр
Анатолійович

Розкішненська,
Ємилівська
Свірнівська

Кублик
Ігор Васильович
Свидюк
Володимир
Миколайович
Йосипенко
Олександр Сергійович

Шепилівська

Заступник голови районної
державної адміністрації

Посада
начальник Голованівського РВ УМВС України в
Кіровоградській області
начальник відділу технічної політики, охорони
праці,
бухгалтерсько-економічного
аналізу,
юридичної та кадрової роботи аграрного сектору
управління агропромислового розвитку районної
державної адміністрації
начальник інспекції державного технічного
нагляду в Голованівському районі
начальник насіннєвої інспекції в Голованівському
районі
начальник Голованівського ВДАІ УМВС України в
Кіровоградській області
начальник управління державної ветеринарної
медицини в Голованівському районі
начальник державної інспекції захисту рослин в
Голованіському районі
завідувач сектору взаємодії з правоохоронними
органами, оборонної та мобілізаційної роботи
апарату райдержадміністрації
начальник Голованівського РВ УМНС в
Кіровоградській
області,
капітан
служби
цивільного захисту
начальник управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації
начальник відділу з питань аграрної політики та
впровадження НТП в галузі рослинництва,
тваринництва та якості продукції управління
агропромислового розвитку районної державної
адміністрації
начальник районного відділу статистики у
Голованівському районі
головний спеціаліст державного управління
охорони навколишнього природного середовища в
Кіровоградській області
головний спеціаліст відділу технічної політики,
охорони
праці,
бухгалтерсько-економічного
аналізу, юридичної та кадрової роботи аграрного
сектору управління агропромислового розвитку
районної державної адміністрації

М.ШЕВЧУК

