ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСН ОЇ Д ЕРЖ А В Н О Ї АДМ ІН ІСТРАЦІЇ
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Про готовність агропромислового
комплексу області до збирання
врожаю ранніх зернових
та зернобобових культур
Станом на 10 червня 2016 року Департаментом агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації спільно з обласними службами та районними
державними адміністраціями попередньо відпрацьовано завдання, визначені
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 25 травня 2016 року
№ 366 «Про підготовку агропромислового комплексу області до збирання врожаю
ранніх зернових та зернобобових культур у 2016 році».
В області до збирання підготовлено 2562 зернозбиральні комбайни, рівень
технічної готовності яких становить 94%.
Департаментом
агропромислового
розвитку
обласної
державної
адміністрації спільно з відповідними структурними підрозділами районних
державних адміністрацій відпрацьовано питання стосовно залучення до збирання
ранніх зернових культур додаткової зернозбиральної техніки як підприємств,
розташ ованих в області, так і з інших регіонів України. Районним управлінням та
відділам агропромислового розвитку надано інформацію щодо можливого
залучення 51 комбайна на території області та 55 комбайнів з інших областей. На
сьогодні планується додатково залучити, згідно з укладеними договорами,
286 одиниць на загальну площу 93 тис. га. Робота з даного питання триває.
На базі Інституту зрошуваного землеробства НААН України 03 червня
поточного року відбувся Всеукраїнський день поля з питань вирощування
зернових, бобових і технічних культур на зрошуваних і неполивних землях півдня
України, під час якого аграріям області було надано практичну допомогу стосовно
догляду за сільськогосподарськими культурами та їх збирання в умовах поточного
року.
Державною фітосанітарною інспекцією Херсонської області розроблено
прогноз фітосанітарного стану агроценозів щодо захисту сільськогосподарських
культур від шкідників, хвороб та бур’янів на червень і доведено його
управлінням, відділам агропромислового розвитку районних державних
адміністрацій для подальшого надання сільгосптоваровиробникам.
ПАТ «Аграрний фонд» із сільгосптоваровиробниками області укладено
13 біржових контрактів на постачання до Аграрного фонду України
72 тис. 230 тонн продовольчого зерна пшениці врожаю 2016 року загальною
вартістю 254 млн 156 тис. грн. Господарствами вже отримано понад 165 млн грн
авансових платежів.

Враховуючи викладене, з метою своєчасного та якісного проведення у
2016 році збирання врожаю ранніх зернових та зернобобових культур, керуючись
статтею 6, пунктом 5 частини першої статті 13, частиною третьою статті 31,
пунктом 1 частини першої статті 39 та частиною першою статті 41 Закону України
«Про місцеві державні адміністрації»:
1. Департаменту
агропромислового
розвитку
обласної
державної
адміністрації, Державній інспекції сільського господарства в Херсонській області,
Головному управлінню Держпродспоживслужби в Херсонській області, центру
наукового забезпечення агропромислового виробництва Херсонської області,
регіональному представництву ПАТ «Аграрний фонд», державному підприємству
«Херсонський
науково-виробничий
центр
стандартизації,
метрології та
сертифікації», Службі автомобільних доріг у Херсонській області, Головному
управлінню Національної поліції в Херсонській області спільно з районними
державними адміністраціями, міськвиконкомами міст обласного значення у межах
компетенції забезпечити належне виконання у повному обсязі завдань, визначених
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 25 травня 2016 року
№ 366 «Про підготовку агропромислового комплексу області до збирання врожаю
ранніх зернових та зернобобових культур у 2016 році».
2. Районним державним адміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам
міст обласного значення до 25 червня поточного року:
2.1. М обілізувати всі наявні ресурси районів (міст обласного значення) для
прискорення темпів збиральних робіт та залучення додаткової кількості комбайнів
з метою зменшення навантаження на комбайн. Взяти під контроль та надавати
допомогу у вирішенні питання залучення зернозбиральних комбайнів з
агротехнологічних формувань та з інших регіонів України.
2.2. Організувати перевірку технічного стану сільськогосподарських машин,
які будуть використовуватися під час жнив, їх оснащення пожежним інвентарем,
сертифікованими вогне- та іскрогасниками.
2.3. Здійснювати контроль за врожайністю зернових з обов’язковим
обрахуванням біологічної врожайності та проведенням контрольних обмолотів і
складанням актів.
2.4. Вжити заходів щодо створення належних безпечних умов праці під час
збиральних робіт, забезпечивши дотримання правил пожежної безпеки та
запобігання випадкам випалювання стерні, пожнивних залишків і сухої
рослинності
відповідно до розпорядження голови
обласної державної
адміністрації від 13 квітня 2016 року № 268 «Про заходи щодо охорони врожаю
зернових та грубих кормів від пожеж в області 2016 року».
2.5. До 01 липня 2016 року надати Департаменту агропромислового
розвитку обласної державної адміністрації інформацію щодо очікуваного
виробництва зернових у розрізі культур по всіх категоріях господарств та
сільгосппідприємств за підписом голови (у разі його відсутності - заступника
голови) районної державної адміністрації (міського голови), завіреним печаткою.
3. Контроль
за
виконанням
цього
розпорядження
покласти
на
в.о. заступника голови обласної державної адміністрації Рищука Є.М.
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А.А.Гордєєв

