
 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_____________                                                                                                  ___________ 

                                                                 м. Лиман 

 

 

Про стан готовності 

сільськогосподарських підприємств 

та фермерських господарств 

Лиманської об’єднаної 

територіальної громади до 

проведення весняно – польових 

робіт у 2020 році. 

 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію начальника відділу агропромислового 

розвитку міської ради Задорожного О.О. про стан готовності сільськогосподарських 

підприємств Лиманської об’єднаної територіальної громади до проведення весняно – 

польових робіт у 2020 році, виконавчий комітет міської ради відзначає, що колективи 

сільгосппідприємств і фермерські господарства провели роботу щодо підготовки до 

весняно – польових робіт у 2020 році. 

З метою своєчасного і якісного завершення підготовки сільгосппідприємств і 

фермерських господарств до весняно – польових робіт, керуючись ст. 18, 33 Закону 

України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Інформацію про стан готовності сільськогосподарських підприємств до 

проведення весняно-польових робіт у 2020 році прийняти до відома. 

2. Запропонувати керівникам сільгосппідприємств і фермерських господарств 

незалежно від форм власності: 

2.1. Вжити необхідні заходи щодо підготовки до проведення весняно – польових 

робіт. 

2.2. Перед початком польових робіт провести технологічну наладку ґрунтообробної 

та посівної техніки. 

2.3. Організувати роботу з ремонту та технічного обслуговування техніки 

безпосередньо в полі. 

2.4. Провести інструктаж з техніки безпеки і створити безпечні умови праці 

робітникам, зайнятих на польових роботах, забезпечити спецодягом, засобами 

індивідуального захисту та спецхарчуванням. 

2.5. Організувати своєчасне і якісне харчування робітників, які працюватимуть у 

полі. 

2.6. В термін до 25.03.2020р. розробити і довести до відома механізаторів умови 

оплати праці на польових роботах. 



2.7. В термін до 01.04.2020р. завершити проведення медичного і профілактичного 

огляду працівників, зайнятих на весняно – польових роботах. 

2.8. В термін до 01.04.2020р., згідно Закону України «Про пестициди і 

агрохімікати», отримати в Лиманському міському управлінні ГУ ДПСС в Донецькій 

області (Беспалов) паспорт на право застосування пестицидів. 

2.9. Забезпечити протруювання насіннєвого матеріалу для посіву. 

3. Відділу агропромислового розвитку міської ради (Задорожний) висвітлювати 

хід проведення весняно – польових робіт на сайті міської ради. 

4. Хід виконання рішення заслухати в червні місяці. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови  Фесенко В.П. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова        П.Ф. Цимідан 
 

 

 


