УКРАЇНА
ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

М>1%

№

Про готовність матеріально-технічної
бази сільгосппідприємств
до збирання ранніх зернових
культур у 2018 році

Заслухавши та обговоривши доповідь начальника управління
агропромислового розвитку Запорізької районної державної адміністрації
Тютюми В.О. «Про готовність сільськогосподарських підприємств до
збирання ранніх зернових культур», необхідно зазначити, іцо
сільськогосподарськими підприємствами, управлінням агропромислового
розвитку Запорізької районної державної адміністрації проведено значний
обсяг робіт з питання готовності матеріально-технічної бази
сільгосппідприємств до збирання ранніх зернових культур. Так, станом на
сьогоднішній день всі господарства району проводять ремонт і підготовку
зернозбиральної техніки. Вирішено кадрові питання, укомплектовано
механізаторами комбайнові агрегати, підібрано працівників токових
господарств, де також проводиться робота з підготовки машин і
механізмів, зернових комплексів, складських приміщень.
У сільськогосподарських підприємствах розробляються робочі
плани на період збиральних робіт, приймаються заходи з матеріальнотехнічного забезпечення жнив.
До цього часу не завершений в повному обсязі ремонт та підготовка
зернозбиральної техніки, токових машин і механізмів. Потребує
технологічного налагодження значна кількість сільськогосподарської
техніки, яка буде задіяна на жнивах. Необхідно виконати певний обсяг
робіт з підготовки складських приміщень для прийняття зерна, провести
ремонти внутрішньогосподарських доріг для зменшення втрат при
перевезенні зерна.
Проаналізувавши хід справ з підготовки сільгосппідприємств району
до проведення збиральних робіт керуючись статтями 6, 13 Закону України
«Про місцеві державні адміністрації» та з метою надання практичної

допомоги господарствам у підготовці і проведенні збиральних робіт
ранніх зернових культур:
1. Створити оперативний штаб з координації дій щодо збирання
сільськогосподарських культур урожаю 2018 року.
2. Затвердити склад оперативного штабу з координації дій щодо
збирання сільськогосподарських культур урожаю 2018 року, що
додається.
■
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3. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації;
1) організувати в термін до ЗО червня поточного року завершення
ремонту та підготовки зернозбиральної техніки, машин і механізмів
токових господарств, проведення їх технологічного налагодження;
2) при необхідності сприяти укладанню міжгосподарських
домовленостей на залучення зернових комбайнів на період жнив;
3) рекомендувати
сільгосппідприємствам району до початку
збиральної кампанії забезпечити первинними засобами пожежогасіння
(вогнегасниками) зернозбиральної техніки та привести її у відповідність з
протипожежними
вимогами,
розміщення
на
сільгоспугіддях
протипожежних застережень на час збирання зфожаю та перевірити умови
для додержання особистої гігієни та відпочинку працюючих,
укомплектування приміщень механізованих загонів і комбайнових
агрегатів медичними аптечками невідкладної допомоги;
4) підготувати узагальнену інформацію голові райдержадміністрації
про хід виконання цього розпорядження до 01 вересня 2018 року.
4.
Рекомендувати Запорізькому
міськраионному
ГУ ДСНС України у Запорізькій області:

управлінню

1) організувати разом з правоохоронними органами контроль за
дотриманням підприємствами і населенням вимог пожежної безпеки та
природоохоронного законодавства на території сільськогосподарських
угідь та прилеглих територій, особливу увагу звернути на недопущення
спалювання стерні, залишків рослинності, сміття та сухостою;
2) встановити контроль за роботою підрозділів місцевої,
добровільної пожежних охорон для протипожежного захисту сільських
населених пунктів та ліквідації пожеж на хлібних масивах;
3) здійснити ряд заходів щодо контролю за організацією
цілодобового чергування членів місцевої, добровільної та відомчої
пожежної охорони на пожежних автомобілях і пристосованої для цілей
пожежогасіння техніці, забезпечення її паливно-мастильними матеріалами.
боєздатність зазначених нілрозділін та готовність виконувати
завдання за призначенням.

5. Рекомендувати редакції районної газети «Червоний промінь»
узагальнювати та забезпечити оперативне висвітлення ходу проведення
жнив.
6. Визначити таким, що втратило чинність, розпорядження голови
райдержадміністрації від 29.06.2017 № 421 «Про готовність матеріальнотехнічної бази сільгосппідприємств до збирання ранніх зернових культур у
2017 році».
7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
першого заступника голови райдержадміністрації С.І. Чудеснову.

Голова Запорізької р д ^ ^ о ї,
державної адміністр4і||і^5(“Діди
Ч х '- ’і .
Ч '‘-

А.Г. Васюк

