
чугу1всь|сА РАионт[А двР}кАвнА Адм1н1стРАщя
хАРк|вськот оБлАст!

РозпоРяд}кшння

чугу!ъ у, а2)?

!1ро створення районного пптабу з
п!дготовки та проведення
комплексу весня но-польових роб|т
у 2014 роц|

8|дпов|дно до статей 6,39 3акону !кра'1ни "|{ро м|сцев| державн|
адм|н|страц!|'', на виконання доручення гопови !арк|всько| обласно] державно|
адм1н|страц|1 в|д 20.оз '2о14 ф 01-16/1779 за п|дсумками селекторно! нарапи в|д
|1.0з.2014 та з метото сво€часнот п|дготовки с|льськогосподарських
п|дприемств району до проведення комплексу весняно-польових роб|т
у 2014 роц1.

1' €творити районний тлтаб з п|дготовки та проведення комплексу
весняно-польових роб1т у 2014 роц! (дал! _ районний шлтаб).

2' 3атверАити його персональний склад (додасться).
3. Рекоменл1ваги кер!вникам с!льськогосполарських п!лпритп:с:в

9уц!вського району:
3. 1. 3абезпечити технолог!нну пощебу в нас|нн|, м!неральних добривах,

засобах захист5 рослин. пально_уас'1 ильни\ ма':ер!апах на пер!ол проведенн']
комплексу весняно-польових роб|т у 2014 роц|.

3.2. [1ровес;и пос!ви ярих к)ль!)р в оптимальн! аро':ехн|нн| строки'
3.3. (воечасно виконувати технолог|чн| заходи з догляду та збереження

пос]в1в с|пьськогосподарських к)льтур. вкл}оча1очи !! п|д:кивлення 
'вотнип{и

добривами та !нтегрований захист в|д тпк|дник1в та хвороб.
4. Районному :лтабу:
4.1. 3д1йснтовати пост|йний контроль за ходом п1дготовки та проведення

комппексу весняно-польових роб1т у 2014 роц|.
1.2. |лрияти укладенн}о форвардник договор|в

пРодовольчого зерна врожато 2014 року з {арк|воьким
в|дд|ленням [{А1 <<Аграрний фонд>.

на заку!11вл1о

рег|ональним

4.3. про проведену роботу |нформувати голову районнот дер;кавно!
алм|н|с:раш|| чере3 сек]ор кон!ролю апарату районно| дер)](авнот алм!н!сграш!|

до 05 нервня 2014 року.
5.1{онтроль за виконанням ро.зпорядження покласти на заступника

: олови районно| лержавно! алм !н!с п рашф\(овальнук Б.[ .

11ерпший засц/пник голови
районно! дерэкавно! адм1н1страц|| то.к. вАР)кв[нов



3АтввРд)квно
Розпорядження голови

районно| лержавно| алм1н|с':раш::

11/"//22//2122х', й)2

2. гулАи
Баоиль 0лекс|йович

заотупник голови районно1
державнот адм;н;страц|т. кер!вник
плтабу

начальн ик в!лл!лу виробништва !

ринк1в продукц|| рослинництва'
|н>кенерно-техн|нного та
1оридичного забезпечення

управл|нгтя ащопромис]]ового

ро 3ви гк) районно'| лержавно|
адм1н|страц|!, заступник кер|вника
ттттабу

головнии с]1ец1ал1ст _ ]орист в1дд1лу

вирооништва ! ринк!в продук11|]
БлудовА
_1]]л1я йикола]вна

БАБАк
\4икола Федоровин

3.

4.

5.

рослинництва,
техн1чното та
забезпечення
ащопромислового
районно| дер;кавно1 адпт|н|страц||,

оекретар :птабу

головний спец|ал|ст з питань
оперативно| |нформац|? сектору
вироониц'1 ва '1 а ринк1в прод}кш]]
тваРинниц]ва 1 правл !н н я

ащопромислового розвитку
районно! дерт<авно| адм1н|страц||

державний ф|тосан!тарний 1нспектор

!ер;кавно| ф|тосан|тарно! |нопекц1!

1н)кенерпо-
торидичного
управл1ння

розвитку

АРгуновА
Ёатал!я \4икола]вна

пвРсонАльнии склАд
районного лптабу з п1дготовки та проведення комплексу весняно-польових

роб!т у 2014 роц1

1. ковАльчук
Берон|ка [еннад!!вна

{арк1всько! област| (за згодото)



6.

7. кАлтогА
Фксана Болодимир|вна

(ер!вник апарату районно!
дер:кавно| адм|н|страц!|

[улай234 42

воРонток
\4аксим ]ванович

начапьник в1дд1лу
економ]чного розвитку
ащо{1ромислового
районно! дертсавно|

1

соц1а.}1ьно-

улравл|ння
розвитку

адм1н!страцп

головний спец|ал|ст в!дд|лу
нас|ннсвого контрол1о та охорони
прав на сор'1 и рослин 1правл!ння
контро.'|!о якост| нас|ння та
садивного матер1а[у,{ерж|нопекц|!
с|льського господарства (за згодото)

|т
|.

,.- {.|о. ковт}.н


