
 
 
 
 
Про стан підготовки та проведення 
агроформуваннями Хмельницької 
області комплексу весняно-польо-
вих робіт у 2022 році 

 
 

На підставі Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, 
статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, указів 
Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 “Про введення воєнного стану в 
Україні”, № 68/2022 “Про утворення військових адміністрацій”, з метою забез-
печення виробництва основних видів продукції рослинництва агрофірму-
ваннями області: 

1. Районним військовим державним адміністраціям, органам місцевого 
самоврядування, управлінню розвитку агропромислового комплексу та 
земельних відносин обласної державної адміністрації: 

1) ініціювати вирощування ярих зернових продовольчих культур, таких 
як пшениця, ячмінь, соя, кукурудза на зерно, цукровий буряк; 

2) вжити у межах компетенції заходи щодо прискорення накопичення 
насіння, засобів захисту рослин, мінеральних добрив та паливно-мастильних 
матеріалів в обсягах, що забезпечують технологічну потребу на період прове-
дення комплексу весняно-польових робіт. Здійснювати постійний моніторинг 
стану ресурсного забезпечення сільгоспвиробників, проводити їх інформування 
щодо цінової ситуації та наявності матеріально-технічних ресурсів; 

3) сприяти виконанню в повному обсязі технологічних вимог по догляду 
за посівами озимих зернових культур та озимого ріпаку, включаючи їх під-
живлення азотними добривами, а також дотримання системи інтегрованого 
захисту посівів від бур’янів, шкідників, хвороб; 

4) сприяти своєчасній підготовці наявної техніки, накопиченню паливно-
мастильних ресурсів, запасних частин для організації сівби ярих культур в 
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оптимальні строки. Здійснювати постійний моніторинг стану підготовки мате-
ріально-технічної бази та ресурсного забезпечення сільгосптоваровиробників. 

2. Міським, селищним, сільським головам провести роботу з керівниками 
агроформувань щодо надання щоденної інформації про обсяги проведення 
посівної кампанії із зазначенням точної дислокації місць проведення польових 
робіт (населений пункт, номер поля). 

3. Районним військовим державним адміністраціям, органам місцевого 
самоврядування, Головному управлінню національної поліції у Хмельницькій 
області сприяти цілодобовому безперешкодному пересуванню сільськогоспо-
дарської техніки, задіяної у виконанні комплексу весняно-польових робіт, та 
погоджувати відповідні дозволи. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження  покласти на заступника 
голови обласної військової державної адміністрації відповідно до розподілу 
обов’язків. 
 
 
Начальник обласної військової  
адміністрації           Сергій ГАМАЛІЙ 


