
 

 

 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

 26.07.2017                                                                                                 № 171 

 

 

Про заходи щодо забезпечення 

продовольчої безпеки та 

стабільності ситуації на ринку 

хліба району на 2017/18  

маркетинговий рік 

 

Відповідно до пункту 9  статті 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», на виконання розпорядження голови обласної  державної  

адміністрації  від 14 липня 2017 року №  442 «Про заходи щодо забезпечення 

продовольчої безпеки та стабільності ситуації на ринку хліба району на 2017/18  

маркетинговий рік», з метою своєчасної організації збирання ранніх зернових  

та зернобобових культур, раціонального використання техніки та матеріально- 

технічних ресурсів: 

1. Утворити та затвердити склад районної робочої групи з  організації 

збирання ранніх зернових  і зернобобових культур та  забезпечення  

продовольчої безпеки і  стабільності ситуації на ринку хліба на 2017/18  

маркетинговий рік (далі - районна робоча група), що додається. 

Визначити, що основним завданням районної робочої групи є координація 

дій із забезпечення  якісного збирання урожаю, його обліку, транспортування та  

зберігання, забезпечення стабільної ситуації на ринку хліба. 

2. Затвердити заходи з організації збирання  ранніх зернових і 

зернобобових культур  та  забезпечення  продовольчої безпеки і  стабільності 

ситуації на ринку хліба району на 2017/18  маркетинговий рік (далі - заходи), 

що додається. 

3. Відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації (Головко 

Ю.П.) інформувати Департамент агропромислового розвитку обласної  

державної адміністрації про виконання заходів  до 10.08.2017, 25.08.2017 та 

01.12.2017 року.        

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на  заступника голови 

районної державної адміністрації Гуржія О.В. 

 
 

         Голова  

районної державної  

      адміністрації                                                           Ю. КОВАЛЕНКО   

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження голови  

Миргородської районної 

державної адміністрації 

26.07.2017   №  171 

 

 

Склад 

районної  робочої групи з організації збирання ранніх зернових і  

зернобобових культур та забезпечення продовольчої безпеки і стабільності 

ситуації на ринку хліба району на 2017/18маркетинговий рік 
 

Гуржій 
Олександр Васильович 

- заступник голови районної державної 
адміністрації, керівник районної робочої групи 

Головко 
Юрій Петрович 

- начальник відділу агропромислового розвитку 
райдержадміністрації, заступник керівника 
районної робочої групи 

Федорко 

Ганна Григорівна 
 

- головний спеціаліст  відділу агропромислового 

розвитку райдержадміністрації, секретар районної 

робочої групи 

 
Члени районної робочої групи: 

 
Головньова  
Тетяна Сергіївна 

- виконувач обов’язків завідувача сектору 
економічного розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації 

Река 

Володимир Андрійович 

- начальник Миргородського відділу поліції 

Головного Управління Національної поліції в 

Полтавській області (за згодою) 

Назаренко 

Руслан Володимирович 

- начальник районного відділу Головного 

Управління Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України у Полтавській області (за 

згодою) 

Малуха  

Юрій  Михайлович 

- заступник генерального директора районної 

асоціації „Полтава хліб” (за згодою) 

Толстіков 

Ігор Миколайович 

- в.о. начальника управління Держпродспожив-

служби в Миргородському районі (за згодою) 

Харченко 

Михайло  Іванович 

- голова ради сільськогосподарських 

товаровиробників району (за згодою) 

Коваль  

Віктор Степанович 

- голова асоціації фермерів в Миргородському 

районі (за згодою) 

 

Керівник апарату 

райдержадміністрації                                                                В.М.Хоменко 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження голови  

Миргородської районної 

державної адміністрації 

26.07.2017   №  171 

 

 

 

ЗАХОДИ 

з організації  збирання ранніх зернових і зернобобових культур  

та забезпечення продовольчої безпеки і стабільності ситуації на  

ринку хліба на 2017/18 маркетинговий рік з  проведення  

комплексу весняно-польових робіт у 2010 році 
 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальні виконавці 

1 2 3 4 

1. Забезпечити  моніторингові 

дослідження ситуації на ринку 

хліба, в першу чергу хліба простої 

рецептури і хлібобулочних 

виробів,  що  користуються 

найвищим споживчим попитом у 

населення району.    

Протягом 

2017/18 

маркетинго-

вого року 

Відділ агропромисло-

вого розвитку спільно з 

сектором економічного 

розвитку і торгівлі 

райдержадміністрації 

2. Провести зустріч з постачальни-

ками хліба в районі з метою 

визначення спроможності 

подальшого безперебійного 

забезпечення ними потреб 

населення району в хлібі та 

сприяння розвитку добросовісної 

конкуренції на ринку хліба і 

хлібобулочних виробів.  

До  

30 серпня 

2017 року 

Відділ  агропромисло-

вого розвитку 

райдержадміністрації 

3. Провести зустріч з сілгосптова-

ровиробниками з метою 

напрацювання пропозицій щодо 

забезпечення сировинної бази 

продовольчого зерна з подальшою 

переробкою на борошно для 

хлібопекарських підприємств 

області,що здійснюють поставки 

хліба в район. 

До  

30 серпня 

2017 року 

Відділ  агропромисло-

вого розвитку 

райдержадміністрації 

4. 

 
Організувати залучення та 

забезпечити своєчасне інформуван-

ня сільгосптоваровиробників про 

До  

15 серпня 

2017 року 

Відділ  агропромисло-

вого розвитку 

райдержадміністрації 



наявність необхідної кількості 

високопродуктивної зернозбираль-

ної техніки з мехзагонів 

Полтавської та інших областей на 

взаємовигідних умовах 

розрахунків. 

 

 

 

 

 

5. Забезпечити своєчасне реагування 

на звернення сільськогоспо-

дарських товаровиробників щодо 

спірних питань з визначення 

якісних показників збіжжя 

хлібоприймальними підприємств-

вами Полтавської області. 

До  

15 грудня 

2017 року 

Відділ  агропромисло-

вого розвитку 

райдержадміністрації 

6. 

 

 

 

Забезпечити належні умови праці, 

медичне обслуговування, 

дотримання безпеки праці під час 

збирання ранніх зернових та 

зернобобових культур урожаю 2017 

року. 

До  

15 грудня 

2017 року 

Відділ  агропромисло-

вого розвитку 

райдержадміністрації  

7. Забезпечити висвітлення ходу 

проведення збирання ранніх 

зернових та зернобобових культур 

урожаю 2017 року в засобах 

масової інформації. 

До  

15 серпня 

2017 року 

Відділ  агропромисло-

вого розвитку 

райдержадміністрації  

8. 

 
Сприяти безпечному  та безпереш-

кодному пересуванню зернозби-

ральної техніки автошляхами 

району під час проведення збору 

сільськогосподарських культур в 

2017 році. 

До  

15 грудня 

2017 року 

Відділ агропромисло-

вого розвитку спільно з 

Миргородським 

відділом поліції 

Головного Управління 

Національної поліції в 

Полтавській області 
9. Вжити невідкладних заходів щодо 

недопущення спалювання стерні 

після завершення збирання 

сільськогосподарських культур. 

До 25 

листопада 

2017 року 

Відділ агропромисло-

вого розвитку спільно з 

районним відділом 

Головного Управління 

Державної служби з 

надзвичайних ситуацій 

України у Полтавській 

області 

 

 

Керівник апарату 

райдержадміністрації                                                                В.М.Хоменко 

 
 

 


