
СУМСЪКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
ДЕПАРТАМВНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ
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, Про розподiл обов'язкiв мiж директором
Щепартаменту та заступниками директора
Щепарта менту агропромислового розвитку

Вiдповiдно до частини дванадцятоi, пункту 9 Положення про
!епартамент агропромислового розвитку Сумськоi обласноi державноI
адмiнiстрацii, ,ur".рлrпеного розпорядженням голови Сумськоi обласноi
державноi адмiнiстрацiТ вiд 07.1 1 .20|2 JЮ 448-ОД <Про затвердження
Полох<ення irpo Щепартамент агропромислового розвитку CyMcbKoi обласноI

державноi адмiнiстрацiТ> (зi змiнами), у зв'язку зi змiною структури та
штатного розпису Щепартаменту агропромислового розвитку CyMcbKoi обласноi
державноТ адмiнiстрацii, з метою вдосконалення органiзацii роботи
!,епартаменту агропромислового розвитку Сумськоi обласноi державноi, адмiнiстрацii

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити розподiл обов'язкiв Mix< директором Щепартаменту та
заступниками директора'Щепартаменту агропромислового розвитку СумськоТ 

i

обласноТ дер)tавноi адмiнiстрацii (додаеться). 
,

2. Щиректор та заступники директора Щепартаменту агропромислового 
]

розвитку Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii несуть персональну
вiдповiдальнiсть за роботу управлiнь та вiддiлiв у складi Щепартаменту, згiдно з

розподiлом обов'язкiв, передбаченим цим наказом.
3. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ директора Щепартаменту

агропромислового розвитку Сумськоi обласноТ державноТ адмiнiстрац!Т вiд
, 2З.10.2014 М 406ОД <Про розподiл обов'язкiв мiж директором .Щепартаменту

та заступниками директора Щепартаменту).
4. Контроль за виконанням цьог

, 
ДиреIстор Щепартаменту



ЗАТВЕРД}КЕНО

наказ директора Щепартаменту
агропромислового розвитку
СумськоТ обласноТ державноТ
адмiнiстрацiТ

L,lrZ*,P- J{g.]J -/,с

Розподiл обов'язкiв
м iяt д'иректором, заступ ни ком ди ректора Щепартаменту, засту п н lI ком

длIректора Щепартаменту - начальником управлiння сприяння розвитку
галузей сiльського господарства та харчовоi промисловостi Щепарта]чIенту

а гроп ромислового розвитку Сумсьltоi обласноТ деряtа вноi адм iHicTpa цii

1. Щиректор Щепартаменту агропромлIслового
розвитку Сумськоi обласноi державноi адм iнiстрацii

Непочатов о.М.

1.1. Очолюс Щепартамент агропромислового розвитку Сумськоi обласноТ

державноТ адмiнiстрашii (далi - Щепартамент), здiйснюе керiвництво його
дiяльностi та несе перёональну вiдповiдальнiсть перед головою СумськоТ
обласноI державноТ адмiнiстрацii за виконання покладених на fепартамент
завдань .щодо органiзацii державноi полiтики в г€Lпузях агропромислового
виробництва, визначае стратегiчнi напрямки роботи та шляхи досягнення
поставлених цiлей.

1.2. Погодrкуе проекти програм розвитку галузi АПК областi та
затвердя(ус календарний план основних заходiв Щепартаменту.
. 1.З.Спрямовуе i координус здiйснення установами, пiдприемствами i
органiзацiями, якi включенi до системи АПК, завдань i заходiв з питань,
вiднесених до його вiдання.

1.4. Погоджу€ проекти розlrоряджень голови СумськоТ обласноi
державноi адмiнiстрацii з питань, вiднесених до сфери дiяльностi
Щепартаменту.

1.5. Подае на розгляд Сумськiй обласнiй державнiй адмiнiстрацiТ та
Сумськiй обласнiй радi проекти програм, розробником яких е Щепартамент.

1.б. Офiцiйно представляс галузь агропромислового комплексу областi в

стосунках lз lноземними lнвесторами.
1.7. Органiзовуе роботу щодо планування та обrрунтування розподiлу

бюджетних коштiв, контролю за формуванням та використанням коштiв по
державних бюдrкетних'програмах в галузi агропромислового виробництва
областi, викЬнання законодавчих i нормативних aKTiB.

l.В.Здiйснюе пiдготовку питань галузi АПК для розгляду Суьtською
обласноtо державною адмiнiстрацiсю
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1.9. Бере участь у розглядi питань на засiданнi колегiй та аlrаратних
нарадах при головi Сумськоi обласноi дерrкавноТ адмiнiстрацiТ.

1.10. Бере участь у засiданнi постiйних комiсiй CyMcbKoi обласноТ ради
при розглядi питань, вiднесених до його компетенцii.

1.11. У встановленому порядку затверджус структуру lепартаменту,
положdння цро cTpyKTypHi пiдроздiли та посадовi (робочi) iнструкцiТ
працiвникiв Щепартаменту. Видас в межах cBoik повноважень накази,
органiзовуе та контролюс iх виконання.

1.12. Подае на затвердження головi Сумськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii штатний розпис i кошторис видаткiв ffепартаменту за
погодженням з Щепартаментом фiнансiв CyMcbKoi обласноi державноТ
адмiнiстрацii в ме>ttах граничноi чисельностi фо"ду оплати працi його
працiвникiв.

1.13. Здiйснюе аналiз стану i розвитку.вiдповiдноi галузi, хiд виконання
дер}кавних програм, дiяльностi .Щепартаменту та приймае вiдповiднi рiшення
щодо усунення недолiкiв'i закрiплення позитивних тенденцiй.

1.14. Органiзовуе, регулюс та контролюс своечасний та якiсний розгляд
працiвниками f,епартаменту звернень громадян, громадських об'сднань,
дерiкавних i недержавних пiдприсмств, установ та органiзацiй з питань, якi
стосуються дiяльностi Щепартаменту.

1.15. Подас вiдповiдно до законодавства пропозицiТ головi Сумськоi
обласноi дер}кавноi адмiнiстрацii про призначення на посади, звiльнення з
посади та перемiщення заступникiв директора Щепартаменту. Здiйснюс
сво€часне замiщення вакансiй, заохочення, накладання стягнень та вирiшуе
iншi питання слух<бовоТ дiяльностi. Вживас необхiдних заходiв шодо
пiдвищення квалiфiкацiТ працiвникiв.

1.16. Призначае на посади i звiльняе з. посад у встановленому чинним
законодавством порядку заступника директора Щепартаменту, застугIника
директора Щепартаменту.- начальника управлiння сприяння розвитку галузей
сiльського господарства та харчовоi промисловостi, начальникiв управлiнь та
вiддiлiв, заступникiв начальникiв управлiнь та вiддiлiв, завiдувача сектору,
працiвникiв !епартаменту.

1.17. Погоджуе призначення та звiльнення з посад начальникiв управлiнь
агропромислового розвитку районних державних адмiнiстрацiй та керiвникiв
ДержаВних пiдприсмств,'установ, органiзацiЙ, що перебувають у сферi вiдання
Щепартаменту.' 

1.18. Подас в установленому порядку пропозицiТ щодо зарахування до
кадрового резерву на посади, призначення на якi здiйснюеться.органами
вищого рiвня.

1.19. Порушуе в установленому порядку питання про притягнення до
дисциплiнарноТ вiдповiдальностi заступника директора Щепартаменту,
заступника директора Департаменту начальника управлiння сприяння
розвитку галузей сiльського господарства та харчовоi промисловостi
Щепартаменту у разi неналежного виконання ними своiх обов'язкiв.



1.20. Розпоряджасться коштами в межах затвердженого кошторису
доходiв i видаткiв на утримання Щепартаменту.

1 .21 . Контролюе стан трудовоТ та виконавчоi дисциплiни в Щепартаментi.
1.22. Вносить пропозицii щодо складу колегii Щепартаменту, який

затверджуеться головою Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрачii.
1.2З. Очрлюс колегiю Щепартаменту, на якiй обговорюються i узгоджено

вирiшуються найважливiшi напрямки роботи.
1.24. Спрямовуе дiяльнiсть заступникiв директора .Щепартаменту,

начальникiв управлiнь та вiддiлiв, заступникiв начальникiв управлiнь та
вiддiлiв, завiдувача сектору Щепартаменту, управлiнь агропромислового

розвитку районних державних алмiнiстрацiй з питань здiйснення основних
завдань Щепартаменту.

1.25. Координус дiяльнiсть державних пiдприсмств, установ, органiзашiй,
що перебувають у сферi вiдання Щепартаменту в питаннях виконання aKTiB i
доручень Президента Украiни, Кабiнету IVliHicTpiB Украiни, MiHicTepcTBa
аграрноТ полiтики та продовольства Украiни, Сумськоi обласноТ дерх<ацноi
адмiнiстрацiТ та контролюс виконання завдань i функцiй в частинi дерrкавноТ
аграрноТ полiтики.

1.26. Планус, регулюс та контролюе ефективну взасмодiю Щепартаменту з

пiдприемствами агропромислового комплексу, з iншими зацiкавленимй
пiдроздiлами органiв виконавчоi влади, громадськими об'еднаннями ,га

науковими установами i.органiзацiями при розв'язаннi питань, шо cTocyroiu."
дiяльностi Щепартаменту.

1.27 , Здiйснюе координацiю заходiв щодо реалiзацii державноТ полiтики ,з

питань забезпечення законностi, правопорядку, запобiгання та виявлення
корупцiйних проявiв. Забезпечус захист державних таемниць у напрямках
дiяльностi Щепартаменту.

1.28.У разi тимчасовоi вiдсутностi директора .Щепартаменту (вiдряд-
ження, тимI{асова непрацездатнiсть, вiдпустка та iншi поважнi при.tини) Його
обов'язки виконус заступник директора Щепартаменту, а в разi вiдсутностi
заступника директора !,епартаменту - обов'язки виконус заступник директора
!епартаменту - начальник управлiння сприяння розвитку галузей сiльського
господарства та харчовоi промисловостi.

| ,29. Здiйснюе iншi повноваження, визначенi Положенням про

Щепартамент.
Органiзацiя взасмЬдii Щепартаменту з:
MiHicTepcTBoM аграрноТ полiтики та продовольства УкраТни;
Сумською обласною державною адмiнiстрацiсю та if структ)iрними

пiдроздiлами;
Сумською обласною радою, районними та сiльськими (селиlцними)

радами;
Регiональним вiддiленням асоцiацii сiльських i селищних голiв;
Громадськими органiзацiями та об'еднаннями .(згiдно з перелiком, за

профiльним галузевим напрямком дiяльноЪтi);



Агропромисловими формуваннями Bcix форм власностi областi;
Пiлприсмствами харчовоi та переробноi промисловостi областi.

2. Заступник ди ректора Щепартаменту

2.1. Координус питання стратегiТ розвитку аграрноТ економiки,
макроекономiчного прогнозування i планування, концепцii розвитку галузей
агропромислового виробництва, економiчноi аналiтики, оптимiзацiТ розмiщення
конкурентоспроможного виробництва сiльськогосподарськоi продукцii по
природно-економiчних зонах, органiзацiТ розробки поточних та перспективних
проектiв та програм розвитку АПК.

2,2.Координуе виконання заходiв з питань виявлення корупцiйних
проявiв, запобiгання та усунення наслiдкiв корупчii, проведення
антикорупцiйноТ експертизи проектiв нормативно - правових aKTiB,
пiдготовлених управлiнцями та вiддiлами Щепартаменту агропромислового
розвитку СумськоТ обласноТ державноТ адмiнiстрацiТ.

2.З. Здiйснюе органiзацiйну роботу з питань державноТ регlzляторноТ
полiтики, структурно - економiчних перетворень, демонополiзацiТ i

антим онопольного регулювання.
2.4. Здiйснюс органiзацiйну роботу з питань удосконалення економiчного

механiзму господарювання, прискорення переходу аграрного сектору
економiки до iнновацiйноi моделi розвитку.

2.5. Органiзовус розробку балансiв виробництва та попиту продукцiТ
тваринництва i рослинництва.

2.6. Проводить роботу щодо здiйснення бюджетного регчлювання,
застосування фiнансово-кредитних механiзмiв, податковоi полiтики,
запобiгання банкрутству пiдприемств.

2.7. Органiзовуе роботу щодо планування та обгрунтування розподiлу
бюдлtетних коштiв, контролю за формуванням та використанням коштiв по
державних бюдх<етних програмах в галузi агропромислового виробництва
областi, виконання законодавчих i нормативних aKTiB,

2.8. Подас директору Щепартаменту пропозицiТ щодо розподiлу
бюдltетних коштiв, головним розпорядником яких е Щепартамент, забезпечус,
контролюе виконання рiшень директора Щепартаменту, щодо розподiлу цих
коштiв та звiтуе перед директором з цього питання.

2.9. Очолюс роботу Тенлерного KoMiTeTy !епартаменту.
2,|0. Органiзовуе роботу шодо виконання боргових зобов'язань до

бюджету i Пенсiйного фонду пiдприсмств i органiзацiй АПК
2.|\. Проводить формування та реалiзацiю державноТ полiтики

страхування ризикiв сiльськогосподарського виробництва, державноТ
пiдтримки сiльгосптоваровиробникiв.

2,|2.Органiзовуе .методичне керiвництво бухгалтерським oблiком,
статистичною та фiнансовою звiтнiстю аграрних пiдприсмств областi.
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2.|З. Органiзовуе роботу щодо приведення бухгалтерського облiку та
статистичноi звiтностi до стандартiв СС.

2.I4.Здiйснюс контроль за виконанням .Щерх<авних та регiональних
цiльових програм пiдтримки розвитку агропромислового комплексу за
вiдповiдними напрямками роботи.

i.tS. Органiзовуе роботу щодо планування та контролю за використанням
бюдrкетних коштiв i позабюджетних коштiв у сферi визначених повноважень.

2.|6. Коорлинус питання комплексного розвитку сiльських територiй,
соцiальноi та ринковоТ iнфраструктури сiльськоТ мiсцевостi, сiльсько-
господарського дорадництва, забезпечення соцiального захисту сiлъського
населення, формування та реалiзацiТ дер>ltавноТ полiтики з проблем зайнятостi
сiльського населення, сiльського зеленого туризму, органiзацiТ проектно-
вишукчвальних робiт, капiтального булiвництва та сiльськоТ забулови, надання
сприятливих дорадчих послуг суб'ектам господарювання та сiльському
населенню.

2.|7.Здiйснюс органiзацiйну роботу

фермерства та особистих

щодо розвитку сiльського
комунального господарства.

2.18.Координус, в межах свосi компетенцiТ, роботу щодо реалiзацiТ
питань стратегiТ, методологii та монiторингу земельноi реформи, врегулювання
земельних i майнових вiдносин, захисту власностi, реструктуризашiТ
сlльськогосподарських пlдприсмств, розвитку
селянських господарств.

2,|9, Органiзовуе роботу з питань формування та реалiзацiТ дер>rtавноТ
полiтики зайнятостi сiльського населення, створення додаткових робочих
мiсць, пiдвищення рiвня доходiв сiльського населення.

2.20. Забезпечуе реалiзацiю державноТ полiтики з питань со(iально-
трудових вiдносин в галузях агропромислового виробництва областi.

2,2|, Органiзовус роботу щодо монiторингу погашення заборгованостi iз
виплати заробiтноi плати.

2.22, Здiйснюе органiзацiю i координацiю виконання Програми розвитку
агропромислового комгlлексу та сiльських територiй СумськоТ областi на перiод
до 2020 року.

2.2З, Органiзовуе роботу з iнвестицiйноТ дiяльностi в аграрному ceKTopi
областi.

2.24.Органiзовус роботу щодо вдосконалення органiзацiТ структури
Щепартаменту на Bcix рiвнях управлiння вiдповiдно до вимог адмiнiстративноТ
реформи

2.25.Органiзовус та регулюе дiяльнiсть ветеринарних лiкареrrь та
ветеринарних лабораторiй.

2,26.Координу€ розвиток та дiяльнiсть сiльськогосподарських дорадчих
служб.

2.27.Коорлинуе роботу Щепартаменту щодо зовнiшньоеконош,liчних
вiдносин пiдприемств АПК областi.
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2.28. Розробляс i вносить пропозицii щодо структури, штатного розпису
та кошторису видаткiв Щепартаменту.

2.29. Визначас ступiнь вiдповiдальностi працiвникiв lепартаменту, його
структурних пiлроздiлiв у межах наданих повноважень.

2.З0. Здiйснюс вiдповiдно до законодавства iншi функцii та повноваження
з питанЪ, що належать до сфери дiяльностi !епартаменту.

2.31. В межах своТх повнова}кень вносить пропозицiТ щодо утворення,
реорганiзацiТ та лiквiдацiТ пiдприсмств, установ та органiзацiй, що нале}кать до
сфери вiдання Щепартаплёнту.

2.З2. Пiдзвiтний i пiдконтрольний директору Щепартаменту.
2.ЗЗ.У встановленому порядку виконус обов'язки директора Департа-

менту у разi його тимчасовоТ вiдсутностi.
2.З4. У разi тимчасовоi вiдсутностi застугIника директора Щепартаменту

(вiлрялх<ення, тимчасова непрацездатнiсть, вiдпустка та iншi поважнi причини)
його обов'язки виконус заступник директора Щепартаменту - начальник
управлiння сприяння розвитку галузей сiльського господарства та харчЬвоТ
промисловостi.

Забезпечуе i контролю€ роботу безпосередн ьо пiлпорялкован их !"Iol}ly :

Управлiння бухгалтерського облiку, економiчного аналiзу та кадрового
забезпечення:

- вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi;
- вiддiлу економiчного аналiзу та iнвестицiй;
- сектору фiнансово-кредитного забезпечення та розвитку сiльських

територiй;
- вiддiлу кадрового та юридичного забезпечення.
Органiзацiя взасмодii Щепартаменту з:

tепартаментом економiчного розвитку i торгiвлi СумськоТ обласноТ
державноТ адмiнiстрацii;

!епартаментом фiнансiв СумськоТ обласноТ державноТ адмiнiстрацiТ; .

Департаментом соцiального захисту населення СумськоТ обласноТ
державноТ адмi н iстрацiТ;

!епартаментом освiти i науки Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii;
Управлiнням охорони здоров'я СумськоТ обласноТ державноТ

адмiнiстрацii;
Управлiнням культури i туризму Сумськоi обласноi державноТ

алмiнiстрацiТ;
. Управлiнням молодi та спорту СумськоТ обласноТ державноТ
адмiнiстрацii;

Головним управлiнням Щержземагенства у Сумськiй областi;
Головним управлiнням статистики в Сумськiй областi;
Головним управлiння Пенсiйного фо,rду УкраТни у Сумськiй областi;
Головним управлiнням державноТ фiскальноТ слуiкби у Сумськiй областi;

. Головним 1zправлiнням !ержавноi казначейськот слуrкби Укратни у
Сумськiй областi;
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Головним територiальним управлiнням юстицiТ у Сумськiй областi;

Щержавною фiнансовою iнспекцiею в Сумськiй областi;
Управлiнням НацiонаJIьного банку Украiни в Сумськiй областi;
Сумсьkим обласним управлiнням водних pecypciB;
Сумською обласною радою кооперативно-профспiлковим фiзкультурно-

спортивним тQвариством <Колос>>;
Управлiнням державноТ служби Головдержслужби Украiни в Сумськiй

областi;
Сумською обласною профспiлковою органiзачiею працiвникiв АПК;

l-IV piBHiB

перелiком за

Вищими аграрними навчальними закладами областi
акредитацii;

Сумським обласним центром зайнятостi;
Громадськими органiзацiями та об'сднаннями (згiлно з

профiльним галузевим напрямком дiяльностi);
Агропромисловими формуваннями Bcix форм власностi областi.

3. Заступник директора Щепартаменту - начальник управлiння
сприяння розвитку галузей сiльського господарства

та харчовоi промисловостi

З.1. Координус питання стратегii розвитку регiональноi полiтики в
галузях рослинництва, тваринництва, харчовоТ i переробноi промисловостi та
технiчноi полiтики в агропромисловому комплексi областi.

З.2. Органiзовус роботу щодо забезпечення сприятливих умов дiяльностi
сiльськогосподарських пiдприемств ycix форп,t власностi, забезпечення надання
iм консультацiйноТ пiдтримки в органiзацiТ виробництва продукчiТ та
маркетингу на ocHoBi впровадження науково - обгрунтованих систем в ycix
формах власностi, застосування iнтенсивних екологiчно безпечних технологiй,
прогресивних форпл виробництва.

3.3. Органiзовус розробку основних показникiв розвитку галузi

рослинництва, тваринництва, харчовоi i переробноi промисловостi та
. виробничих програм вiдповiдних галузей.

3.4. Сприяе органiзацiТ роботи по iдентифiкацiТ громадського
тваринництва.

З.5. Сприяе створенню передумов для нарощуваНня виробництва
рослинницькоТ продукцii, м'яса, молока i продуктiв харчування.

3.6. Сприяе полiпшенню селекцiйно-племiнноТ справи в господарствах
областi по здiйсненню i впровадженню у виробництво високопродуктивних
порiд тварин.

3.7. Органiзовуе роботу з питань надзвичайних ситуацiй в галузi АПК
областi.

3.8. Здiйснюс заходи щодо мобiлiзацiйноi пiдготовки в межах cBoik
повноважень, передбачених Законом Украiни.

3.9. Органiзовуе розробку балансiв виробництва та спо}кивання в областi
основних продукТiв харчування.
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3. 10. Координуе питання виставково-ярмарковоТ дiяльностi галузi АПК.
3.1l. Органiзовус роботу щодо надання у користування на умовах оренди

водних об'ектiв для цiлей аквакультури.

З ,|2. Коорлинуе роботу облiку гIисьмових звернень та особистого
прийому громадян в [епартаментi, Органiзовуе, регулюе та контролюс облiк
службовоi кореспонденцiТ, ведення сдиноТ системи дiловодства в Щепартаментi.

3. 1З. Контролюе термiни виконання службових документiв прачiвниками
управлiння.

З.|4, Органiзовус забезпечення дiяльностi !епартаменту в межах
повноважень.

З.15. Органiзовуе роботу щодо планування та обrрунтування розполiлу
бюджетних коштiв, контролю за формуванням та використанням коштiв'по
державних бюдх<етних програмах в галузi агропромислового виробництва
областi, виконання законодавчих i нормативних aKTiB.

З.16. Здiйснюе контроль за виконанням Д,ержавних та регiональних
цiльових програм пiдтримки розвитку агропромислового комплексу за
вiдповiдними напрямками роботи.

З,|7. Здiйснюс органiзацiю i координацiю виконання Програми розвитку
агропромислового комплексу та сiльських територiй Сумськоi областi на перiод
до 2020 року.

З.lВ. Органiзовуе пiдготовку матерiалiв на колегii MiHicTepcTBa аграрноi
полiтики та продовольства Украiни, Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii
та Щепартаменту агропромислового розвитку.

З.19. Приймас участь у розробцi проектiв нормативно-правових aKTiB

Щепартаменту та подас Тх на пiдпис директоровi Щепартаменту.
З,20.Приймас участь у розробцi проектiв комплексних програм,

аналiтичних матерiалiв, балансових розрахункiв, планових показникiв, заходiв,
пропозицiй у межах покладених на нього повноважень.

З.2|.Забезпечус взаемодiю Щепартаменту агропромислового розвитку з

органами виконавчоТ влади в областi.
З.22. Подас на затвердження директору !епартаменту агропромислового

розвитку програми i плани роботи Щепартаменту, органiзовус i контролюе Тх

виконання та звiтус перед директором Щепартаменту.
З.23. Органiзовуе забезпечення належних умов працi працiвникiв

Щепартаменту.
З.24. Здiйснюе контроль за виконанням доручень директора

Щепартаменту, якiстю i Термiнами Тх виконання.
3,25. За лорученням директора представля€ Щепартамент у структурних

пiдроздiлах iнших органiв виконавчоI влади з питань, Iцо належать до його
компетенцiТ.

З.26. У встановлену порядку готус запити на безкоштовне отримання вiд
органiв державноi виконавчоi влади, пiдприемств, агропромислових

формувань, установ, органiзацiй, громадських об'сднань необхiдних
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статистичних та оперативних даних, звiтiв. що стосуються дiяльностi
управлiння сприяння розвитку галузей сiльського господарства та харчовоi
промисловостi.

З.2] . Вносить пропозицiТ директору Щепартаменту щодо вдосконалення

роботи управлiння та пiдпорядкованих вiддiлiв !епартаменту.
З'.28. Здiйснюс вiдповiдно до законодавства iншi функцiТ та гIовноваження

з питань, що нале}кать до сфери дiяльностi Щепартаменту агропромислового

розвитку Сумськоi облдерх<адмiнiстрацiТ.
З.29.В межах своiх повноважень вносить пропозицii шодо утворення,

реорганiзацii та лiквiдацii пiдприсмств, установ та органiзацiй. шо належать до
сфери вiдання f,епартаменту.

3.30. Приймае участь у розробцi пропозицiй щодо структури, штатного
розпису та кошторису видаткiв Щепартаменту.

3.З 1. Визначас ступiнь вiдповiдальностi працiвникiв !епартаменту, у
межах наданих повноважень.

З.З2. Пiдзвiтний i пiдконтрольний директору Щепартаменту.
3,3З. У встановленому lrорядку виконуе обов'язки директора

Щепартаменту у разi тимчасовоТ вiдсутностi директора Щепартаменту та
заступника директора [епартаменту.

2,З4. У разi тимчасовоТ вiдсутностi заступника директора !епартаменту -
начальника управлiння сприяння розвитку галузей сiльського господарства та
харчовоi промисловостi (вiдрядження, тимчасова непрацездатнiсть, вiдпустка
та iншi поважнi причини) його обов'язки виконус заступник начальника
управлiння сприяння розвитку галузей сiльського господарства та харчовоТ
промисловостi.

Забезпечуе i контролtо€ роботу безпосередньо пiдпорядкованих йому:
Управлiння сприяння розвитку галузей сiльського господарства та

харчовоl. промисловост1 :

. 
- вiддiлу сприяння розвитку галузей сiльського господарства та охорони

ПРаЦl;- 
вiддiлу харчовоi та переробноi промисловостi;

- вiддiлу органiзацiйного забезпечення.
Забезпечу€ вза€модiю Щепартаменту з:

Щепартаментом економiчного розвитку i торгiвлi Сумськоi обласноi
державноi адмiнiстрацii;

Головним управлiнням Щеряtземагенства у Сумськiй областi;
Головним управлiнням статистики в Сумськiй областi;
Головним управлiнням ветеринарноi медицини у Сумськiй областi;
Сумським обласним управлiнням водних pecypciB;
Постiйним представником ПАТ <Аграрний фонд> в Сумськiй областi;
Iнститутом сiльського господарства Пiвнiчного Сходу НААН УкраТни;
Сумською обласною фiлiею <Агентство з iдентифiкацii i ресстрацiТ

сiл ьськогосподарських тварин> ;

fiержавним пiдпри€мством <Сумський державний селекцiйний центр);
Щержавним пiдприемством <Сумська бiологiчна фабрикa>;
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Сумською фiлiею !ержавноi установи <lнституту охорони грунтiв
Украiни>;

Громадськими органiзацiями та об'сднаннями (згiдно з перелiком за
профiльним галузевим напрямком дiяльностi);

Агропромисловими формуваннями Bcix форм власностi областi;
Пiдприемствами харчовоi та переробноi промисловостi областi.

4. Заступник директора Щепа
Щепартаменту - начальник упра
сlльського господарства та харч

агропромислового розвитку
адмlнlстрацlt вlдповlдно до р

4.1. Забезпечують виконання КонститучiТ та законiв УкраТни,
нормативно-правових aKTiB Президента УкраТни, Кабiнету MiHicTpiB УкраТни,
lнших центральних органlв виконавчоl влади, розпоряджень l доручень голови
CyMcbKoi обласноi державноi адмiнiстрацii, наказiв i доручень директора
!епартаменту, здiйснення iнших вiдповiдних повноважень Щепартаменту
агропромислового розвитку Сумськоi обласноi державноТ адмiнiстрацiТ.

4.2. Органiзовують роботу з розроблення проектiв наказiв директора
.Щепартаменту, проектiв цiльових та регiонапьних програм.

4.3 . Органiзовують взаемоузгоджену iз зацiкавленими особами пiдготовку
питань для розгляду на засiданнях колегiТ, нарадах при директоровi'!епартаменту, вносять пропозицii щодо ik порядку денного та беруть у них
участь.

4.4. Здiйснюють контроль за виконанням планiв роботи Лепартам_енту.
4.5. Представляють .Щепартамент агропромислового розвитку Сумськоi

обласноI державноi адмiнiстрацiТ в межах наданих повноважень у вiдносинах з
агропромисловими формуваннями Bcix форм власностi областi, з громадськими
органiзацiями, пiдприемствами, установами, органiзацiями.

4.6. Здiйснюють у встановленому чинним законодавством порядку
розгляд звернень громадян.

5. Заступник директора Щепа
Щепартаменту - начальник упра
сlльського господарства та харч

а гропромислорого розвиткуадмtнrстрацtt мають право:

5.1. Скликати в установленому Регламентом .Щепартаменту порядку
наради з питань, що н€tле}кать до ix компетенцii.

5.2. Щавати доручення керiвникам пiдпорядкованих управлiнь, вiддiлiв та
сектору Щепартаменту.

5.3. Отримувати в установленому законодавством порядку необхiдну для
Тх роботи iнформацiю.

Начальник вiддiлу кадрового
та юридичного забезпечення

]

l

I.М.Харченко


