
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови районної державної адміністрації

2 0 18 р. м. Старобільськ

Про створення районного штабу 
з координації проведення комплексу 
робіт по збиранню зернових та 
зернобобових культур у 2018 році

З метою забезпечення організованого та своєчасного проведення робіт по 
збиранню зернових і зернобобових культур, ефективного використання 
зернозбиральної техніки та зберігання врожаю сільськогосподарських культур 
у 2018 році відповідно до статей 2, 13, пункту 4 статті 28 Закону України «Про 
місцеві державні адміністрації»

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

1.Створити та затвердити районний оперативний штаб по організації 
збирання урожаю 2018 року у складі, що додається.

2.Членам штабу відповідно до компетенції:
2.1.Здійснювати координацію роботи, пов’язаної із проведенням 

комплексу збирання зернових та зернобобових культур у 2018 році.
2.2.Надавати практичну та методичну допомогу сільгосппідприємствам 

району, фермерським господарствам, одноосібникам щодо організації та 
проведення робіт що виникли в процесі збирання врожаю 2018 року.

2.3.У разі необхідності оперативно виносити на розгляд штабу питання, 
що потребують невідкладного вирішення.

З .Рекомендувати керівникам сільгосппідприємств вжити невідкладних 
заходів щодо забезпечення техніки безпеки, правил дорожнього руху та 
пожежної безпеки в період збирання врожаю.

4.Рекомендувати головному редактору РКП «Районної газети «Вісник 
Старобільщини» (Радченко В.І.) систематично висвітлювати в засобах масової 
інформації хід жнив.

інанням цього розпорядження залишаю за собою.

А.І. Гаркавий



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області

2018 р. № 3 1 $

СКЛАД
районного оперативного штабу по організації 

збирання урожаю 2018 року

Гаркавий Анатолій голова райдержадміністрації,
Іванович керівник штабу;
Кулачка Микола голова районної Ради, заступник керівника
Олександрович штабу (за згодою);
Калінін Олександр перший заступник голови райдержадміністрації,
Семенович заступник керівника штабу;
Рудаков начальник Управління агропромислового
Володимир Семенович розвитку, заступник керівника штабу.

Члени штабу:
Биков головний лікар КУ «Старобільське РТМО»
В’ячеслав Дмитрович (за згодою);
Болдар заступник начальника управління
Сергій Миколайович агропромислового розвитку;
Бугайов Олексій начальник Старобільського МРОУСБУ
Вікторович (за згодою);
Будник начальник станційно-лінейного цеху №1
Юрій Миколайович м. Старобільськ (за згодою);
Волошин начальник районного відділу УМВС (за
Дмитро Вікторович згодою);
Коваленко директор Старобільського РЕМ
Олександр Владиславович (за згодою)
Крутько директор ТОВ «Старобільський елеватор»
Євген Миколайович (за згодою);
Лиманський начальник Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у
Микола Федорович Луганській області (за згодою);
Николенко начальник Старобільського МРВ ГУ ДСНС
Володимир Михайлович України у Луганській області (за згодою);
Радченко головний редактор РКП «Редакція газети
Вікторія Іванівна «Вісник Старобільщини» (за згодою).


