
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                                                                                                   №________ 

                                                                 м. Лиман 
 

 

 Про стан готовності 

сільськогосподарських 

підприємств Лиманської 

об’єднаної територіальної 

громади до збирання ранніх 

зернових культур  у 2019 

році 
 

 

  

 

 Заслухавши і обговоривши інформацію голови робочої групи, створеної 

розпорядженням міського голови від ________2019року № _____, начальника 

відділу агропромислового розвитку міської ради Задорожного О.О. про стан 

готовності сільгосппідприємств до збирання ранніх зернових культур у 2019 році, 

виконавчий комітет міської ради відзначає, що колективи сільгосппідприємств і 

фермерських господарств Лиманської ОТГ провели певну роботу щодо підготовки 

до збирання ранніх зернових культур у 2019 році.  
Керуючись ст. 40, 52 Закону України “Про місцеве самоврядування” 

виконавчий комітет міської ради, -  

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію начальника відділу агропромислового розвитку міської ради 

Задорожного О.О. взяти до уваги. 

2. Рекомендувати керівникам сільгосппідприємств, незалежно від форм 

власності: 

2.1. Вжити необхідні заходи щодо ліквідації недоліків у підготовці техніки до 

збирання ранніх зернових культур. 

2.2. Провести технічну наладку зернозбиральної техніки (термін виконання – до 

01.07.2019 року). 

2.3. Організувати роботу ланок з ремонту і технічного обслуговування техніки  

(термін виконання – до 01.07.2019 року). 

2.4. Провести інструктажі з техніки безпеки, створити безпечні умови праці 

робітникам, зайнятих на збиральних роботах (термін виконання – до 

01.07.2019 року). 

2.5. Організувати своєчасне і якісне харчування, розробити заходи 

матеріального заохочення механізаторів, зайнятих на збиранні врожаю 

(термін виконання - до 01.07.2019 року). 

2.6. Укласти угоди на охорону врожаю з загонами пожежної безпеки (термін 

виконання – до 01.07.2019 року). 

3. Лиманському відділенню поліції Слов’янського відділу поліції ГУНП в 

Донецькій області (Ващелін) вжити заходи, щодо забезпечення у 

господарствах належного контролю за збереженням врожаю, роботою 



автотранспорту при перевезенні зерна. 

4. Відділу агропромислового розвитку міської ради (Задорожний): 

4.1. Узагальнити інформацію по очікуваному виробництву зерна з врожаю 2019 

року від сільгосппідприємств всіх форм власності. 

4.2. Рекомендувати керівникам сільгосппідприємств укласти договори по 

додатковому залученню комбайнів на збирання врожаю. 

4.3. Організувати проведення наради з питань готовності господарств району до 

збирання ранніх зернових культур (термін виконання – до 01.07.2019 року) 

5. Запропонувати районному комітету профспілок робітників АПК (Полякова) 

вести щоденно естафету на збиранні  врожаю. 

6. Просити ДП Краснолиманський “Автодор” (Шокола) до початку збирання 

врожаю здійснити ямковий ремонт всіх автодоріг, які використовуються для 

перевезень зерна (термін виконання – до 01.07.2019 року). 

7. Краснолиманській центральній районній лікарні (Демідова), Центру 

первинної медико – санітарної допомоги ім. М.І.Лядукіна (Чалий) надати 

допомогу сільгосппідприємствам у придбанні засобів першої медичної 

допомоги та організувати роботу сімейних амбулаторій і ФАПів по 

обслуговуванню механізаторів, зайнятих на сільгоспроботах (термін 

виконання – до 01.07.2019 року). 

8. Хід виконання рішення заслухати на засідання виконавчого комітету міської 

ради в серпні 2019 року. 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Фесенко В.П. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                            П.Ф. Цимідан  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                       ЛИСТОК-ПОГОДЖЕННЯ 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
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                                                                 м. Лиман 

 

Про стан готовності 

сільськогосподарських 
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У  З  Г  О  Д  Ж  Е  Н  О: 

 

 

Заступник міського голови               В.П. Фесенко 

 

Юридичний відділ       І.О. Шуляченко 

 

Відділ агропромислового розвитку    А.М. Кабацький 

 

Загальний відділ       О.В. Донцова 

 

Організаційний відділ      К.Б. Короткова 

 

Заступник міського голови     Ю.М. Гамаюнова 

 

 

 


