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СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦlЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

нАкАз

.м.Суми J\b /,Р-tя:g о:. :о/Ё

Про затвердження плану заходiв
з органiзацii проведення весняно-
польових робiт у 2016 роцi

,З. метою сприrIннrI органiзацii пiдготовки сiльськогосподарських
пiдприемств областi до проведенIuI комплексу весняно-полъових робiт та ik
вчасному i якiсному проведенню

НАКАЗУЮ:

1. Утворити штаб по органiзацii проведення весняно-польових робiт
у 20Iб роцi та затвердити його скJIад (додаеться).

2. Затвердити план органiзацiйних заходiв з проведення BecHrIHo-
польових робiт у 20lб роцi (додаеться).

3. Управлiнням (вiддiлам) агропромислового розвитку районних
державIIих адмiнiстрацiй :

1) Розробити робочi плани проведення весняно-польових робiт у
20Lб роцi сiльськогосподарськими пiдпри€мствами Bcix форпл власностi району
до 15.03.2016.

2)Надати робочi плани до ,Щепартаменту агропромислового розвитку
Сумсъкоi обласноi державноi адмiнiстрацii до 1 8.03 . 20t 6.

4. Вiддiлу сприяннrI розвитку г€tлузей сiльського господарства, охорони
працi та харчовоТ промисловостi .Щепартаменту ацропромислового розвитку
Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii:

1) Розробити обласний робочий план проведенIuI веснrIно-польових робiт
у 20Lб роцi.

5. Контроль за виконанням цього нак€ву покJIасти на заступника
директора-началъника управлiння сприrIння розвитку галузей сiльського
господарства, харчовоi промисловостi та кадрового забезпечёння,Щепартаменту
агропромислового розвитку Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii
Турчина П.I.

Заступник директора.Щешартаменту



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ .Щепартаменту
агропромислового розвитку
СумськоТ обласноi державноi
адмiнiстрацii
Э:4ij йлбжп,.#-рЬ

СкгIад
штабу по органiзацii проведення весняно-польових робiт

у 201б роцi

1

Турчин
Петркi Ьанович

- заступник директора Щепартаменту-
начапьник управлiння сприrIння розвитку
гагryзей сiльського господарства, харчовоi
промисловостi та кадрового забезпечення

,Щепартаменту агропромислового розвитку
Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii,
начальник штабу

Пiдопригора
Вiталiй Олександрович

- нач€tлъник вiддiлу сприяння розвитку
гаlryзей сiльського господарства, охорони

працi та харчовоi промисловостi

Щепартаменту ацропромислового розвитку
СумсЪкоi обласноi державноI адмiнiстрацii,
заступник начальника штабу

Клименко
Марина Олексiiвна

- заступник начапьника вiддiпу сприяння

розвитку галузей сiльського господарства,

Ъ*оро"" працi та харчовоi промисловостi

Щёпартаменту агропромислового розвитку
Сумсiкоi обласноi державноi адмiнiстрацii,
секретар штабу

Говорун
Оксана Леонiдiвна

- начальник Щержавноi фiтосанiтарноi
iнспекцii Сумськоi областi (за згодою)

Кабанець
BiKTop Михайлович

- Директор Iнстиryту сiльсъкого господарства

Пiвнiчного Сходу НААНУ (за згодою)

Маринченко
Iгор Олексiйович

- директор Щослiдноi cTaHTIii луб'яних щультур
Iнституту сiльського господарства Пiвнiчного
Сходу НААFIУ (за згодою)



Мартиненко
BiKTop Михайлович

- директор Сумськоi фiлii.ЩержавноТ установи
<Держгрунтоохорона) (за згодою)

Мотренко
олексiй Iванович

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

нiколаенко
наталiя Миколаiвна

- началъник управлiння бухгалтерського
облiку, економiчного аналiзу та розвитку
сiльських територiй-головний бухгалтер
департаменту ацропромислового розвитку
cyMcbkoi обласнот державноi адмiнiсюацii

Пономарьов
Олександр Миколайович

- . начальник Суплського обласного Щентру
гiдрометеорологii (за згодою)

Садовий
Вiталiй Григорович

- начапьник ,Щержавноi iнспекцii сiльського
господарства в Сумсъкiй областi (за згодою)

Сахошко
микола Миколайович

- директор Сумського обласного державного
центру експертизи copTiB рослин (за згодою)

Собко
Микола Геннадiйович

- заступник директора Iнституту сiльського
господарства Пiвнiчного Сходу HAAEIY (за
згодою)

солошенко Михайло
васильович

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

Шевцова
Iрина СергiiЪна

- виконуючий обов'язки начапьника
Головного управлiння ,Щержгеокадастру у
Сумськiй областi (за згодою)

Засryпн ик д иректора'Щепартаменту-начальник
управлiння сприяння розвитку галузей сiльського
господарства, харчовоi промисловостi та
кадрового забезпечення .Щепартаменту
агропромислового розвитку Сумськоi
обласно[ державноi адмiнiстрацii П.I.Турчин



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Щепартаменту
агропромислового розвитку
СумськоТ обласноi державноi
адмlнlстрац11-F?ЫIiirа 
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, План
органiзацiйних заходiв з проведецня весняно-польових робiт У 201б РОЦi

J\b

пlтл Змiст заходу
TepMiH

проведення
заходу

Вiдповiда.пьний за
виконання

1 2
Fl

J 4

l Розробити та затвердити з

урахуванням особливостей
клiматичних умов та стану посiвiв
озимих культур заходи, спрямованi
на проведеншI комплексу весняно_
полъових робiт у 20tб роцi в

оптимrlльнi термiни

.Що 10.03.20|6 Кабанець В.М.
Собко М.Г.
Маринченко I.0
Солошенко М.в.
Турчин П.I.
Клименко М.о.

2 Вжити заходiв та взяти на контроль
проведення вiдбору зрч}зкiв рослин
озимих культур на визначенIuI iх
життедiяльностi та забезпечити
постiйний монiторинг ik стану.
Пiдготувати остаточну iнформацiю
про iх перезимiвлю

10.03.2016
та

25.03.20|6

Кабанець В.М.
Пономарьов О.М.
Солошенко М.В.
Маринченко I.0.
Турчин П.I.
Клименко М.о.,

aJ Взяти на

формування
площ
культур пiд
управлiннями

контроль питання
структури посiвних

сiльського сподарських

урожай 20Lб року

агропромислового
районних державних

(вiддiлами)

розвитку
адмiнiстрацiй

До 18.03.20tб Клименко М.о.
Пiдопригора В.О.

4 Визначити уточнену потребу в

матерiалъно-технiчних реСурсах на

перiод проведення комплексу
весняно-польових робiт

Що 27 .03.201-6 Турчин П.I.
Клименко М.о.



Продовження додатка

1 2 3 4
5 Надавати оперативну iнформацiю

щодо фактичних витрат та джерел
фiнансування сiлъськогосподарських
пiдприемств областi для проведення
комплексу весняно-польових робiт
у 201б роцi

Щотижня
до

01.06.201б

Нiколаенко Н.М.
Пилипенко I.П.

6 Встановити постiйний монiторинг
H€uIBHocTi цiн на ринку насiння,
засобiв захисту рослин, мiнеральних
добрив, технiки, запасних'частин,
пмм та забезпеченостi ними
сiлъськогосподарських пiдприемств

Щотижня
до

01.05.2016

Клименко М.о.
Лапенко А.М.
Садовий В.Г
Говорун О.Л.

7 ПРовести засiдання круглого столу з
постачальниками мiнеральних
добрив, насiння та засобiв захисту
рослин в областi у 2016 роцi

Березень
20Iб року

Клименко М.о.
Барсукова А.В.

8 Надавати, у разi необхiдностi,
управлiнням (вiддiлам)
агропромислового розвитку
районних державних адмiнiстрацiй
iнформацiю про наявнiсть технiки в
промислових пiдприемствах областi,
фiзичних осiб з метою загryчення Гi
сiльськогосподарськими
пiдприемствами для своечасного
проведенЕrI комплексу весняно-
польових робiт

Постiйно Пiдопригора В.О.
Садовий В.Г.

9 Провести аналiз забезпеченостi
сiльсъкогосподарських пiдприемств
областi механiзаторськими кадрами

Що
04.03.201б

Харченко I.M.

10 Сприяти виконанню Програми
економiчного i соцiального розвитку
областi на2OIб piK

Протягом
року

Придатко Л.В.
Пiдопригора В.О.

11 Розробити Iнстиryту сiльського
господарства Пiвнiчного сходу
НААНУ науково-методичнi
рекомендацii щодо особливостей
проведеннrI компJIексу весняно-
польових робiт у 201б роцi

Що
01.04.2016

Кабанецъ В.М.
Собко М.Г.



довження додатка
1 2 3 4

|2 Провести семiнар-наради з питання
дотримання правил з охорони,працi,
пожежноi безпеки, безпеки
дорожнього руху, з метою
попередженнrI виникненнrI випадкiв
виробничого травматизму пiд час
проведення комплексу весняно_
польових робiт в кожному районi

Березень
2016 року

начальники
управлiнь
(вiддiлiв)
агропромислового

розвитку районних
державних
адмiнiстрацiй,
Скороход о.П.

lз Провести засiдання колегii
,.Щепартаменту агропромислового
розвитку Сумськоi обласноi
державноi адмiнiстрацii з питанъ
органiзацiТ пiдготовки
сlльськогосподарських пrдприемств
областi до проведення комплексу
весняно-польових робiт у 2016 роцi

Березень
2016 року

Петрова О.П.
Турчин П.I.

Засryпник директора .Щепартаменту-начальник
управлiння сприяння розвитку галузей сiльського
господарства, харчовоi промисловостi та
кадрового забезпечення .Щепартаменry
агропромислового розвитку СумськоI
обласноТ державноi адмiнiстрацii П.I.Турчин




