
СУМСЬКА ОБЛАСНА .ЩРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
ДЕIIАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ
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,Щиректор Щепартаменry

Застулпик начальника вiддiлу
виробництва сiльськогосподарськоi
продукцii та охорони прачi

Головний спецiалiст Bi ццirry
кад)ового та юридиImого забезпечення
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В.М.Iвченко

М.о.Клименко

В.М.Мельник

Про затвердження плану заходiв
з органiзацil проведення весняних
польових робiт у 2015 роцi

FIa вш<оншпrя Програпл.r розвtтгку аIропромисловою комплексу Сумськоi
обласгi на пфод до 2015 роry, з метою сщ)иrшIuI в оргшriзачii пiдvювтсл
сirьськогосподарсьюо< пiдrриемств обласгi до цроведешu| комIлексу веснянlD(
поrьовlл< робiт Ta'rx вчасному i ясiсному проведенню
}ЦКАЗУЮ:

1. Утворrш пrгаб по органiзацii' цроведешuI веснянID( поrьовrо< робiт
у 2015 рочi та заrвердrш йою склад, що додасБся.

2. Заrвердтпл гrrrан орга:тiзацiiirпж заходЬ з цроведешuI BeсшIHID( поJIьовIID(

робiт у 2015 роф (лодаегься).

3. Упраыriтпlяrл zlгропромисловою розвlтгку рйотппоr держЕlвнID( а,щлiнiсграцЙ

до 01 березrrя 2015 року розробипr робочi пл€lни цроведешя BесшIHLD( поJъовюс робiт
у 2015 роф сЬюстшiдrрисrrlсгвчlп{и Bcix форм BrracHocTi рйоЕу та надашt rx до
,Щепарга:rлеrrry агропромисJIовою розвшп(у CyMcbKoi обласноi державноi адrлiнiсграцii
(далi,.Щепаргамеm).

4. Вiддiлу органiзацii виробництва сiльськогосподарськоi продукцii та
охороЕи прачi ,Щепартамецту розробшпr обласrпй робо.пп1 IIпЕlн цроведешuI
BeoIUIHI]D( поJБовrл< pбiT у 2015 роцi.

5. Коrrrроrь за викон€lнюIм Iрог0 нЕк€Iзу 1аJIишаю за собою.



Iвченко
Володимир Миколайович

Боронос
Алла IBaHiBHa

Клименко
Марина ОлексiiЪна

Бондаренко
Богдан Сергiйович

Говорун
Оксана Леонiдiвна

Гордiйко
Олексiй Петрович

Кабацець
BiKTop Михайлович

Костюк
Юрiй Борисович

ЗАТВЕРДЖЕНО

нак€в директора,Щепартаменту
аIропромислового розвитку
Суплськоi обласноi державнЬi

хs 6-р2

-директор ,Щепартаменry агропромислового
розвитку CyMcbKoi обласноi державноi
адмiнiстрацiТ, начальник штабу

-заступник директора,Щепартаменry-Еачальник
управлiння виробництва сiльськогосподарськоi
продукцii та харчовоi промисловостi
.Щепартаменry аIропромислового розвитку
CyMcbKoi обласноi державноi адмiнiстрацii,
заступник начальника штабу

-заступник нач€uБника вiддiлу виробництва
сiльськогосподарсiкоi продукцii та охорони працi
.Щепартаменry агропромислового розвитку
Сlмськоi обласноi державноi адмiнiстрацii,
секретар штабу

-викоrrуrочий обов'язки Еачальника Головного
управлiння .Щержземагенства у Сумськiй областi
(за згодою)

-начальцик .Щержавноi фiтосанiтарноi iнспекцii
Суплськоi областi (за згодою)

-начальник Сlмського обласного управлiння
водЕих pecypciB (за згодою)

'-директор Iнстиryту сiльського господарства
Пiвнiчного Сходу HAA}IY (за згодою)

-заступник директора ,Щепартаменту
агропромислового розвлтку CyMcbKoi обласноi
державноi адмiнiстрацii

Ск.пад
штабу по органiзацii проведення весняЕих польових робiт

у 2015 роцi



Мариrтченко
Iгор Олексiйович

Мартиненко
BiKTop Михайлович

Мотренко
олексiй Iванович

Петрова
Оксаяа Петрiвна

Пономарьов
Олександр Миколайович

Садовий
Вiталiй Григорович

Сахошко
микола Миколайович

Собко
Микола Геннадiйович

-дцректор,Щослiдноi станцii rryб'яних культур
Iнституту сiльського господарства Пiвнiчного
Сходу t{ААIIУ (за згодою)

-дIФектор ClMcbKoi фiлii,Щержавноi
<Щержгрунтоохорона> (за згодою)

чстанови

солошенко Михайло
васильович

Турчин
Петро Iванович

Засryпнпк директора -
начальник управлiння вирббництва
сlльськогосподарськоr продукцп
та харчовоl промпсловостr

-постiйний представник (Сумська область) ПАТ
<Аграрний фонр (за згодою)

-заступник начЕIльника управлrнIUI
бухгалтерського облiку, економiчного розвитку
та кадрового забезпеченrrя

-начаJIьник Сумського обласного Центру
гiдрометеорологii (за згодою)

-ЕачаJIьIIик ,Щержавноi iнспекцii сiльського
господарства в Сумськiй областi (за згодою)

-дцректор Сумського обласного державЕого
цеЕтру експертизи copTiB рослин (за згодою)

-заступник дцректора Iнстиryry сiльського
господарства Пiвнiчного Сходу HAAIIY (за
згодою)

-директор IBaHiBcbKoi дослiдно-селекцiйноi
станцii НААНУ (за згодою)

-заступник нач€шьЕика управлiння виробництва
сiльськогосподарськоi продукцii та харчовоi
промисловостi,Щепартаменту агропромислового

розвитку CyMcbKoi обласноi державноi
адмiнiстрацii

А.I.Боронос



ЗАТВЕРД)I(ЕНО

наказ директора Департаменту
агропромислового розвитку.
Сумськоi обласноi державноi

Mn б -оfu

fIлан
органiзацiйнпх заходiв з проведенця весняних польових робiт у 2015 роцi

}lb
п/п Зйстзахоry

TepMiH

цроведенюI
зЕlходу

Вi.щrовйапыпйза
ВИКОНЕIНIUI

1 2 _, 4
1 Розробrтшr та зЕIтвердпи з

урахуваI+rя\{ осб.rпвостей
KTriMaMщTlo< умов та стану посiвiв
озимID( IvJБTyp, з€tход{, спряr.rомнi на
цроведеш{rI кошшексу BecHrIHID(

поJIьовID( робiт у 2015 роIц в
огrплr,rаrьнi термirти

.Що 02.03.2015 КабанетрВ.М.
СобкоМ.Г.
Мариrтчетпсо I.0.
СолошеrкоМ.В.
Т}р,птн П.I.
Юплr.rеrп<оМ.о.

2 Вжтпа заходЬ та взjIти на контроJъ

цроведення вiдбору зразкiв росJIин
озимю( культур на визначеrшrя ж
lтоrггедiяльностi та забезпеwrпа
постiйrшй монiторrлг rx с"rдry.
Пiдоцвапа остаточну iнформацiю
про rx перезшr.riвrпо

Постiйно
протяк)м
зимового
перiо,ry

24.0l;2З.02.'
10.0з.2015

КабанеIъВ.М.
Пономарьов О.М.
Солошеrп<оМ.В.
Маршт.rеrпсо I.0.
ТУр,ппtП.I.
Кптменко Т.М.

J Взяrи на коЕIроJъ IIиTEIHIrI

формуваtпtя струсгури посiвrпо< ггrощ
сЬськогосподарськI,D( культур пц
урожй 2015 polry }правJIiI+Iя\дi
агропромисловою розвIцву
райдержадuiнiстрацiй

Що 02.03.2015 К-тпдлеrкоМ.о.

4 В заrrеясrостi вiд стаrry посiвЬ та
перезимiвJIi озимlD( KyJБTyp
оггглплtiзуват,I сrрукгуру, посЬпо<
гшощ по районах, з надЕIнIUIм

рекомендацй щодо розшмренюI площ
посiву гре.псиl просо, rcроц, IцдФовID(
бурл<iв, овочевI,D( куJътур

До 15.04.2015 КабанецьВ.М.
СобкоМ.Г.
солошелпсо М.в
Маршrчеrп<о I.0
К;шшrлелпсо М.о.



Продовжешlя додатка

1 2 1 4

5 Вrвна.птгрт угоЕIнеIту потребу в
матерiаrьно-технi.ппо< pecypcсlx Еа
перiод проведення кошшексу BecIuIHlD(

польовюrробiт

.Що 05.03.2015 ТурчинП.I.
К;палеrпсоМ.о.

6 Провесrи розрахунок факгишло< виграт
та джерел фiнансраrшя
сЬськоюсподарсьюпr пiдгrрисмств дIrI

цроведешUI комплексу весЕянlD(
поrьовtо<рбiт

Що 06.04.2015 КостюкЮ.Б.
ПетроваО.П.

7 Встановлrпа постifoплi монiторlшг
HMBHocTi фн на рлшшсу насiтпlя, засобiв
захисту росJIин, мiнераrшпо< добрив,
технiки, зЕшаснlD( ч€ютин, ПММ та
забезпеченостi ними сьсько-
юсподарськlD( пiдприсrчrgгв

1 раз на
ТI]DКДеНЬ ДО
01.05.2015

Тур,пшП.I.
КrппrлеrшоМ.о.
Тесленко P.I.
СадовrйВ.Г
Говорун О.Л.

8 Провести засiдання круглого cToIry з
постачаJIьниками мiнерштьних
добрив, насiння та засобiв захисту
рослин в областi у 2015 роцi

Jпопй
2015 року

IftппrлеrпсоМ.о.
БарсуковаА.В.

9 У разi необхiдrосгi, Еадавати

1праыriнтrпr,r ац)опромислового

розвигку райошпо< державнLD(
а-щлiнiсграцй iнформацiю про на"шнiсть
TexHilor в щ)омисловI]D( пiдIриемствах
бласгi, фiзи.пшоr осiб з метою
заJIучення ii сЬгосггriдриемсткlми
дIя своеЕIасного цроведешUI комплексу
BecHrIHlD( поJIьовlл< робiт

постiiiтrо

10 Оргаliзрашr та затверд,Iти IIл€lн

цроведення майстер-tс,тасiв на базi
Iнсшrгуry сЬського юсподарства
пiвнi.цrою Схоry дш спецiшliстiв
сЬськогосподарськlD( пiдtрисмств
Bcix форм впасностi

JIIопй-
березеrъ
2015 року

КабанецьВ.М,
СолошешсоМ.В.
Маринчетпсо I.0,
Тур.мнП.I.

l1 Провести аналiз забезпеченоgгi
сЬськогосподарсьtсл< пi.щrриемств
областi мехапiзЕIторськими кадрЕlI\,м

Що 02.03.2015 Харченко I.M.

12 Сприям викончшню програNеI розвrтгку
агропромисловог0 комrrпексу областi на
перiод до 2015 року

Протяюм
роry.

КостокЮ.Б.
Боронос A.I.
ПiдопршораВ.О.



пппяткя

1 2 J 4

lз Iнспrтуry сiльського господарстм
Пiвнi.пrою схо,ry }ЦАIУ розробlтпл
науково-методлштi рекомендацii щодо
особrпвосгей цроведення комплексу
весЕянID( поJIьовш робiт у 2015 роцi

Що 16 01.2015 КабапеrрВ.М.
СобкоМ.Г,

|4 З мgгою попередкешuI виникненнrI
вшrадкiв влтробrш,rчого травмапвму пiд
ЧЕlС ЦРОВеДеКЯ КОШIЛеКСУ BecIUIHI1D(

поJIьовID( робiт в KolTcroIrлy рйонi
провести семiнар-нарада з питЕlIпuI

дотримЕlння цравиJI з охороrп.I працi,
поже>rсrоi безпеrоr, безпеrоr дорожньою
руху

Бервень
2015 року

начаrшпдсл

упрашrЬ
агропромислового

розвlтгкуР.ЩА,
Скороход О.П.

15 Провесги засйаlпrя колегii

,Щепаргамеrгry аIропромислового

розвигку CyMcbKoi обласноi державноi
адrлiнiсграцii з пипшь органiзацii
пiдrcrювrс.r сirьськоюсподарсьrоо<
пi,щrриемqгв областi до цроведешrя
комIшексу весIutню( поJIьовIа( pбiT у
2015 роlц

Березень
2015 potcy

Iвчеrпсо В.М.

Засryпник директора -
начальник управлiння виробництва
сiльськогосподарськоi продукцii
та харчовоi промисловостi


