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ЗабеЗцечення Щепартаменту агропромислового розвитку СумськоТ
обласноi державноi адмiнiстра цii

(нова редакцiя)

1. Щиректор Щепартаменту агропромислового
розвитку CyMcbKoi обласноi державноi адмiнiстрацii

Непочатов о.М.

1.1. ОЧОлЮе .Щепартамент агропромислового розвитку Сумськоi обласноi
ДеРЖаВНОi адмiнiстрацii (даrri Щепартамент), здiйснюе керiвництво його
дiяльностi та несе персон€lльнУ вiдповiдальнiсть перед головою СумськоТ
обласноi державнОi адмiнiСтрацii за виконання покладених на !епартамент

- ЗаВДаНЬ ЩОДО ОРГанiзацii Державноi полiтики в г€lлузях агропромислового
виробництва, визначас стратегiчнi напрямки роботи та шляхи досягнення
поставлених цiлей.

1.2. ПОГОДЖУе проекти програм розвитку галузi АПК областi та
затверджу€ календарний план основних заходiв Щепартаменту.

1.3.спрямовуе i координуе здiйснення установами, пiдприемствами i
органiзаЦiями, якi вклЮченi дО системИ агропроМислового комплексу областi,
завдань i заходiв з питань, вiднесених до його вiдання.

1.4. ПОГОДЖУе Проекти розпоряджень голови СумськоТ обласноi
ДеРЖаВНОi аДМiНiСтрацii з , питань, вiднесених до сфери дiяльностi
!епартаменту.

1.5.подае на розгляд Сумськiй обласнiй державнiй адмiнiстрацii та
СУМСЬКiй обласнiй радi проекти програм, розробником яких е Щепартамент.

1.6. ОфiЦiйНО ПреДставляе галузь а|ропромислового комплексу областi в
стосунках iз iноземними iнвесторами.



1.7. Органiзовуе роботу щодо планування та обцрунтування розподiлу
бюджетних коштiв, контролю за формуванням та використанням коштiв по
державниХ бюджетних програмах в галузi агропромислового виробництва
областi, виконання законодавчих i нормативних aKTiB.

1.8. Здiйснюе пiдготовку питань галузi агропромислового комплексу
областi для розгляду Сумською обласною державною адмiнiстрацiею.

1.9. БеРе УЧасТь у розглядi питань на засiданнi колегiй та апаратних
нарадах при головi Сумськоi обласнот державноi адмiнiстрацii.

1.10. БеРе УЧасть у засiданнi постiйних комiсiй СумськоТ обласноi ради
при розглядi питань, вiднесених до його компетенцii.

1.11. У встановленому порядку затверджуе структуру .Щепартаменту,
положення про cTpyKTypHi пiдроздiли та посадовi (робочi) iнструкцiТ
працiвникiв,Щепартаменту.

I.I2. Видае в межах cBoik повноважень накzви, органiзовуе та контролюе
ix виконання.

1.13. Подае на затвердження головi Сумськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii штатний розпис i кошторис видаткiв Щепартаменту за
погодженням з .Щепартаментом фiнансiв Сумськоi обласноi державноТ
адмiнiстрацii В межах |раничноi чисельностi фонду оплати працi його
працiвникiв.

1.14. ЗДiйСНЮе аналiз стану i розвитку вiдповiдноi галузi, хiд виконання
державнИх програм, дiяльностi Щепартаменту та приймае вiдповiднi рiшення
щодо усунення недолiкiв i закрiплення позитивних тенденцiй.

1.15. Здiйснюе в установленому чинним законодавством порядку розгляд
працiвниками Щепартаменту звернень |ромадян, громадських об'сднань,
державних i недержавних пiдприемств, установ та органiзацiй з питань,
вiднесених до повноважень .щепартаменту та контролюе сво€часне та якiсне ik
виконання.

1.16. Подае пропозицii головi Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii
про приЗначення на посади та звiльнення з посад, перемiщення заступникiв
директора Щепартаменту в установленому чинним законодавством порядку.

|.|7. Призначае на посади та звiльняе з поса нач€шьникiв управлiнь
вiддiлiв, ix заступникiв та працiвникiв Щепартаменту в установленому чинним
законодавством порядку.

1.18. Здiйснюе своечасне замiщеннЯ вакантних посад, заохочення,
накладання стягнень та вирiшуе iншi питання службовоi дiяльностi. Вживае
необхiдних заходiв щодо пiдвищення квалiфiкацii працiвникiв !епартаменту.

1.19. У встановленому чинним законодавством порядку погоджуе
призначення на посадИ та звiльНеннЯ з посаД нач.UIьникiв управлiнь (вiддiлiв)
агропроМисловогО розвиткУ районниХ державних адмiнiстрацiй та керiвникiв
державних пiдприемств, установ, органiзацiй системи а|ропромислового
комплексу областi, що перебувають у сферi вiдання !епартаменту.
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I.20.Подас в установленому порядку пропозицii щодо зарахування до
кадрового резерву на посаци, призначення на якi здiйснюсться органами
вищого рiвня.

1.21. Порушу€ в установленому порядку питання про притягнення до
дисциплiнарноi вiдповiдальностi заступникiв директора Щепартаменту в разi
нен€Lпежного виконання ними cBoik обов'язкiв та завдань.

1.22. Розпоряджаеться коштами в межах затвердженого кошторису
доходiв i видаткiв на утримання Щепартаменту.

1.23. Контролю€ стан труДовоi та виконавЧоi дисциплiни в !епартаментi.
|.24. Вноситъ пропозицii щодо складу колегii Щепартаменту, який

затверджуеться головою Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii.
Щепартаменту, якlиI.z). (Jчолюе колегlю /{епартаменту, на якiй обговорюються i узгоджено

вирiшуються найважливiшi напрямки роботи, а також визначае ik завдання,
функцii та персональний склад.

1.26. СпРямовуе дiяльнiстЬ заступникiВ директора .Щепартаменту,
начальникiв управлiнь та вiддiлiв, заступникiв начальникiв вiддiлiв
.ЩепартаМенту, управлiнь (вiддiлiв) агропромислового розвитку районних
державних адмiнiстрацiй з питань здiйснення основних завдань !епартаменту.

1.27. Координуе дiяльнiсть державних пiдприемств, установ та
органiзацiй, що перебувають у сферi вiдання Щепартаменту, з питань виконання
aKTiB i доручеНь ПрезиДента УкраiЪи, КабiнетУ MiHicTpiB Украiни, MiHicTepcTBa
аграрноi полiтики та продовольства Украiни, СумськоТ обласноi державноi
адмiнiстРацiТ, та контролюс виконання завдань i функцiй в частинi державноI
аграрноi полiтики.

1.28. ПЛаНУе, РеГУлЮе та контролюе ефективну вза€модiю Щепартаменту з
пiдприемствами, установами, органiзацiями агропромислового комплексу
областi незЕtгIежно вiд форми власностi, з iншими зацiкавленими пiдроздiлами
органiв виконавчоi влади, |ромадськими об'еднаннями та науковими
установами при розв'язаннi питань, що стосуються дiяльностi Щепартаменту.

|-29. Здiйснюе координацiю заходiв щодо реалiзацiт державноi полiтики з
питань забезпечення законностi, правопорядку, зацобiгання та виявлення
корупцiйних проявiв. Забезпечус захист державних таемниць у напрямках
дiяльностi Щепартаменту.

1.30. У разi тимчасовоТ вiдсутностi директора Щепартаменту (вiдпустка,
вiдрядження, тимчасова непрацездатнiсть та iншi поважнi причини) його
обов'язки виконуе заступник директора ,,Щепартаменту, а в разi вiдсутностi
заступника директора ,щепартаменту - обов'язки виконуе заступник директора
,щепартаменту-начальник управлiння сприяння розвитку галузей cirricbkoio
господарства, харчовоi промисловостi та кадрового забезпечення.

1.з 1. Здiйснюс iншi повноваження, визначенi Положенням про
.Щепартамент.

Спрямовус i здiйсню€ контроль за дiяльнiстю:
головного спецiалiста-юрисконсульта Щепартаменту.

I.25. очолюе колегlю
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Забезпечу€ вза€модiю Щепартаменту з :

MiHicTepcTBoM аграрноi полiтики та продовольства Украiни;
СУМСькою обласною державною адмiнiстрацiею та iT структурними

пiдроздiлами;
СУмською обласною радою, районними та сiльськими (селищними)

радами;
ТеРИтОрiалЬнИми органами MiHicTepcTB, iнших центрztльних органiв

виконавчоi влади;

УПРаВЛiННяМи (вiддiлами) агропромислового розвитку районних
державних адмiнiстрацiй;

Регiональним вiддiленням Всеукраiнськоi асоцiацiТ сiльських та селищних
рад;

асоцiацiею сiльськогосподарських товаровиробникiв та переробникiв
Сумськоi областi;

асоцiацiею <<Спiлка аграрних пiдприемств Сумськоi областЬ;
громадськими органiзацiями та об'еднаннями (згiдно з перелiком за

профiльним гutпузевим напрямком дiяльностi);
агропромисловими формуваннями Bcix форм власностi областi;
пiдприемствами харчовоi та переробноi промисловостi областi.

2. Засryпник директора Щепартаменту агропромислового розвитку
CyMcbKoi обласноi державноi адмiнiстрацii

Петрова О.П.

2.1.Y РаЗi тимчасовоi вiдсутностi директора .Щепартаменту виконуе його
обов'язки в установленому порядку.

2.2.КООрДиНУ€ питаннrI стратегiI розвитку аграрноi економiки,
МаКРОеКОНОмiчного прогнозування i планування, концепцii розвитку галузей
аГРОПРОМИСЛОВОГо виробництва, економiчноТ аналiтики, оптимiзацii розмiщення
КОнкУрентоспроможного виробництва сiльськогосподарськоi продукцii по
ПРИРОДНО-еКОНОмiчних зонах, органiзацiТ розробки поточних та перспективних
проектiв та програм розвитку АПК.

2.3. КООРДИнУс виконання заходiв з питань виявлення корупцiйних
проявiв, запобiгання та усунення наслiдкiв корупцii, проведення
антикорупцiйноi експертизи проектlв нормативно-правових aKTiB,
пiдготовлених управлiннями та вiддiлами Щепартаменту агропромислового
розвитку СумськоТ обласноТ державноi адмiнiстрацii.

2.4. Здiйснюс органiзацiйну роботу з питань державноi регуляторноi
полlтики, структурно-економiчних перетворень, демонополiзацii
антимонопольного реryлювання.

2.5. Здiйснюс органiзацiйну роботу з питань удоскон€lлення економiчного
механiзму господарювання, прискорення
економiки до iнновацiйноi моделi розвитку.

переходу аграрного сектору



2.6. Органiзовуе розробку балансiв виробництва та попиту продукцii
тваринництва 1 рослинництва.

2.7.ПРОВОДИТЬ роботу щодо здiйснення бюджетного регулювання,
застосування фiнансово-кредитних механiзмiв, податковоi полiтики,
запобiгання банкрутству пiдприемств.

2.8. ОРГанiЗОвУе роботу щодо планування та обrрунтування розподiлу
бЮДЖеТНих коштiв, контролю за формуванням та використанням коштiв по
ДеРЖаВНИХ бЮдЖетних програмах в галузi агропромислового виробництва
областi, виконання законодавчих i нормативних aKTiB.

2.9. Подае директору .щепартаменту пропозицii щодо розподiлу
бЮДЖетних коштiв, головним розпорядником яких е ,Щепартамент, забезпечуе,
контролю€ виконання рiшень директора ,,щепартаменту' щодо розподiлу цих
коштiв та звiтуе перед директором з цього питання.

2.|0. Очолюе роботу Тендерного KoMiTeTy Щепартаменту.
2.1l. Органiзовуе роботу щодо виконання боргових зобов'язань до

бюджету i Пенсiйного фонду пiдприемств i органiзацiй АПК.
2.I2. Проводить формування та реалiзацi державноi полiтики

страхування ризикlв сlльськогосподарського виробництва, державноi
пiдтримки сiльгосптоваровиробникiв.

2.|З. ОРГаНiЗОвУе методичне керiвництво бухгалтерським облiком,
статистичною та фiнансовою звiтнiстю аграрних пiдприемств областi.

2.I4. Органiзовуе роботу щодо приведення бухгалтерського облiку та
статистичноi звiтностi до стандартiв еС.

2.|5.Здiйснюе контроль за виконанням !ержавних та регiональних
цiльових програм пiдтримки розвитку агропромислового комплексу за
вiдповiдними напрямками роботи.

2.|6. Органiзовуе роботу щодо планування та контролю за використанням
бюджетних коштiв i позабюджетних коштiв у сферi визначених повноважень.

2.17. КООРДИнУе питання комплексного розвитку сiльських територiй,
СОЦiаЛЬНОi Та ринковоi iнфраструктури сiльськоi мiсцевостi, сiльсько-
господарського дорадництва, забезпечення соцiального захисту сiльського
населення, формування та реалiзацii державноi полiтики з проблем з,айнятостi
сiльського населення, сiльського зеленого туризму.

2.|8.Координуе, в межах своеi компетенцii, роботу щодо реалiзацii
питань стратегl1, методолог11 та монlторингу земельнот реформи, врегулювання
земельниХ i майновиХ вiдносиН, захистУ власностi, реструктуризацiТ
сiльськогосподарських пiдприемств, розвитку фермерства та особистих
селянських господарств.

2.|9. Органiзовуе роботу, з питань формування та реалiзацii державноi
полlтики заинятост1 сlльського населення, створення додаткових робочих
мiсць, пiдвищення рiвня доходiв сiльсъкого населення.

2.20.Забезпечуе реалiзацiЮ державноi полiтики з питань соцiально-
трудових вlдносин в г€Lпузях агропромислового виробництва областi.



2.2l. Органiзовуе роботу щодо монiторингу пог шення заборгованостi iз
виплати заробiтноi плати.

2.22. ЗДiйСнюе органiзацiю i координацiю виконанн Програми розвитку
аГРОПроМислового комплексу та сiльських територiй Сумськоi областi на перiод
до 2020 року.

2.2З. Органiзовуе роботу з iнвестицiйноI дiяльностi в а|рарному ceKTopi
областi.

2.24.ОРГанiзовУе роботу щодо вдосконаJIення органiзацii структури
!епартаменту на Bcix рiвнях управлiння вiдповiдно до вимог адмiнiстративноi
реформи.

2.25.КООрдинУс розвиток та дiяльнiсть сiльськогосподарських дорадчих
служб.

2.26.КООРДинУе роботу !епартаменту щодо зовнiшньоекономiчних
вiдносин пiдприемств агропромислового комплексу областi.

2.27. Розробляс i вносить пропозицii щодо структури, штатного розпису
та кошторису видаткiв Щепартаменту.

2.28.ВИЗНачае ступiнь вiдповiдальностi працiвникiв пiдпорядкованих
управлiнь та вiддiлiв.щепартаменту в межах наданих повноважень.

2.29. ЗДiйСНЮе iншi функцii та повноваження, визначенi директором
ЩепартаМенту, згiднО з чинниМ законодавствоМ з питань, що нЕLлежать до сфери
дiяльностi Щепартаменту.

2.3 0 . Пiдзвiтний i пiдконтрольний директору,.Щепартаменту.
2,З|. У РаЗi ТИМчасовоi вiдсутностi заступника директора Щепартаменту

(вiдпустка, вiдрядження, тимчасова непрацездатнiсть та iншi поважнi причини)
його обов'язки виконуе заступник директора ,щепартаменту - нач€шьник
управлiння сприяння розвитку галузей сiльського господарства, харчовоi
промисловостi та кадрового забезпечення.

Спрямовус i здiйсню€ контроль за дiяльнiстю пiдпорядкованих йому:
УПРаВЛiНня бУхгалтерського облiку, економiчного аналiзу та розвитку

сiльських територiй:

- ВiДДiЛУ бУХГалтерського облiку та фiнансово-кредитного забезпечення;
- вiддiлу економiчного аналiзу, iнвестицiй та розвитку сiлъських
територiй.

Забезпечу€ вза€модiю Щепартаменту з:

щепартаментом економiчного розвитку i торгiвлi Сумськот обласноi
державноi адмiнiстрацii;

,ЩеПаРтаментом фiнансiв Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii;
,.Щепартаментом соцiального захисту населення CyMcbKoi

адмlнlстрацll;
управлiнням культури i туризму

адмiнiстрацii;
управлiнням молодi та спорту СумськоI

Сумськоi обласноi

CyMcbKoi обласноi державноТ

обласноТ

державноi

обласноi державноi адмiнiстрацii;



вiддiлоМ фiнансовогО забезпечення Сумськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii;

Сумськоi обласною адою та iT структурними пiдроздiлами;
управлiНнямИ (вiддiлами) агропромислового розвитку районних

державних адмiнiстрацiй;
головним управлlнням статистики в Сумськiй областi;
Головним управлiнням Щержавноi фiскальноi служби у Сумськiй областi;
головним управлiнням

Сумськiй областi;
Щержавноi казначейськоi служби Украiни у

ГоловниМ управлiнням ветеринарноi медицини у Сумськiй областi;
головним управлiнням Щержгеокадастру у Сумськiй областi;

управлiнням Нацiон€Lпьного банку УкраТни в Сумськiй областi;
регiоналЬним вiдДiленням ФондУ державного майна Украiни по Сумськiй

областi;
Сумським обласним вiддiленням ФондУ соцiального страхування з

тимчасовоi втрати працездатностi;
СумськиМ обласним комун€LлЬним пiдприемством <Фонд iнвестування

об'ектiв соцiальноi сфери та промисловостi>;
Сумською обласною органiзацiею ВсеукраiЪського

спортивного товариства <<колос> агропромислового комплексу
громадськими органiзацiями та об'еднаннями (згiдно

профiльним гzlJIузевим напрямком дiяльностi);
установами державноi ветеринарноi медицини областi;
агропромисловими формуваннями Bcix форм власностi областi.

3. Засryпник директора Щепартаменту агропромислового розвитку
сумськот обласноi державноi адмiнiстрацii - начальник управлiння

сприянНя розвиТку галуЗей сiльського господарства, харчовоi
промисловостi та кадрового забезпечення

Турчин П.I.

3.1. Координу€ питання стратегiТ розвиткУ регiональноТ .ronir"*" в
гzшузях рослинництва, тваринництва, харчовоi i переробноi промисловостi,
технiчноi полiтики в агропромисловому комплексi областi.

3.2. Координуе питання щодо реалiзацii державноi полiтики з питань
кадровоi роботи та державноi служби.

3.3. Органiзовуе роботу щодо забезпечення проведення науково-
практичних

державною фiнансовою iнспекцiею в Сумськiй областi;

конференцiй,

фiзкультурно-
Украiни;
з перелiком за

семiнарiв-нарад, майстер-класiв науковими та
дослlдними установами для сlльськогосподарських товаровиробникiв ycix форм
власностi з метою виробництва ними конкурентоспроможноi продукцiт та
нарощування обсягiв виробництва; забезпечення надання iм консультативноi
допомоги в органiзацii виробництва продукцiт в межах наданих повноважень.
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3.4. ОРГанiЗОвУс роботу щодо розробки основних показникiв розвитку
ГаЛУЗеЙ сiльського господарства: рослинництва, тваринництва, харчовоi та
переробноТ промисловостi областi.

3.5. Сприяе в роботi CyMcbKoi обласноТ фiлii <<Агентство з iдентифiкацii i
реестрацiт сiльськогосподарських тварин) з питань iдентифiкацii тварин у
сiльськогосподарських пiдприемствах областi.

3.6. Органiзовуе роботу наукових установ областi з питань розробки
МеТОДИЧНИХ РеКОМеНдацiЙ для вирощування сiльськогосподарських культур та
виробництва продукцii тваринництва.

3.7. ПРОвОДиТЬ роботу спiльно з державним пiдприемством <Сумський
ДеРЖаВниЙ селекцiЙниЙ центр) щодо полiпшення селекцiйно-племiнноi справи
В Сiльськогосподарських пiдприемствах Bcix форпл власностi областi по
ЗДiЙСНеННю i впровадженню у виробництво високопродуктивних порiд тварин.

3.8. СПРИЯе РОботi обласноТ KoMicii техногенно-екологiчноi безпеки
надзвичайних ситуацiй в агропромисловому комплексу областi.

3.9. ЗДiйСнюе Заходи щодо мобiлiзацiйноТ пiдготовки в межах cBoik
повноважень, передбачених Законом УкраТни.

3.10. ОРГаНiЗОВУе розробку балансiв виробництва та споживання в областi
основних продуктiв харчування.

3.1 1. КООрдинУе питання виставково-ярмарковоi дiяльностi галузi АПК.
З.I2.КООРДИНУе роботу по облiку письмових звернень та особистого

ПРИЙОМУ ГРОМаДян в.Щепартаментi. Органiзовуе роботу по контролю за облiком
службовОi коресПонденцii, термiнами виконання службовоi кореспонденцii
працiвниками Щепартам нту, веденням единот системи дiловодства в
!епартаментi.

3.13. СПРИяе Виконанню законiв Украiни та реалiзацiI державноТ полiтики
в галузi охорони працi, пожежнот безпеки, безпеки дорожнього руху в
агропромисловому комплексi областi.

З.l4. СПРИяе сiльськ господарським пiдприсмствам Bcix форм власностi
ОбЛаСТi ЩОДо Використання коштiв, передбачених у державному та мiсцевих
бюджетах вiдповiдними нормативно-правовими актами.

З.15. ЗДiйСНЮе органiзацiю i координацiю виконання Програми.розвитку
агропроМисловогО комплексу та сiльських територiй Сумськоi областi на перiод
до 2020 року.

з.16. Органiзовуе пiдготовку мат рiалiв на колегii MiHicTepcTBa аграрноТ
полiтики та продовольства Украiни, СумськоI обласноi державноi адмiнiстрацii
та .Щепартаменту.

З.l7.ПРИйМае Участь у розробцi проектiв нормативно-правових aKTiB
,Щепартаменту та подае ik на пiдпис директоровi Щепартаменту.

3.18. ПРИйМае УЧасть у розробцi проектiв комплексних програм,
аНаЛiТИчних Матерiалiв, балансових розрахункiв, планових покz}зникiв, заходiв,
пропозицiй у межах покладених на нього повноважень.

3.19. ЗабеЗПечУе ВЗасмодiю !епартаменту з органами виконавчоi влади в
областi.
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з.20.Подае на затвердЖеннЯ директорУ Щепартаменту плани роботи
управлiння та !епартаменту, органiзовуе та контролюе ix виконання та звiтуе
перед директором Щепартаменту.

з.2I. Органiзовуе забезпечення безпечних умов працi працiвникiв
пiдпорядкованих вiддiлiв.

з.22. Здiйснюе контроль за виконанням доручень директора
Щепартаменту, якiстю i термiнами ix виконання.

з.2з.Вносить пропозицii директору Щепартаменту щодо вдоскон€Lлення
роботи управлiння та пiдпорядкованих вiддiлiв Щепартаменту.

З.24.ЗДiйСНЮе iНшi функцii та повноваження, визначенi директором
,ЩепартаМенту, згiднО з чинниМ законодавствоМ з питань, що н€шежать до сфери
дiяльностi Щепартаменту.

з.25. Приймае участь у розробцi пропозицiй щодо структури, штатного
розпису та кошторису видаткiв ,Щепартаменту.

з.26.визначае ступiнь вiдповiдальностi працiвникiв пiдпорядкованих
вiддiлiв Щепартаменту в межах наданих повноважень.

З.27 . Пiдзвiтний i пiдконтрольний директору Щепартаменту.з.28.У встановленому порядку викону€ обов'язки директора
.щепартаменту У разi тимчасовоi вiдсутностi директора ,щепартаменту та
заступника директора Щепартаменту.

2.29. У разi тимчасоВоi вiдсуТностi заступника директора ,Щепартаменту -
начапьнИка упраВлiннЯ сприяннrI розвитКу галузей сiльського господарства,
харчовоi промисЛовостi та кадрового забезпечення (вiдпустка, вiдрядження,
тимчасова непрацездатнiсть та iншi поважнi причини) його обов'язки виконуе
начzшьник вiддiлу сприяння розвитку галузей сiльського господарства, охорони
працi та харчовоi промисловостi.

Спрямовуе i здiйсню€ коцтроль за дiяльнiстю пiдпорядкованих йому:
Управлiння сприяння розвитку галузей сiльського господарства, харчовоi

промисловостi та кадрового забезпечення:

. - вiддiлу сприяння розвитку г€tлузей сiльського господарства, охорони
працi та харчовоi промисловостi;

- вiддiлу органiзацiйно-кадрового забезпечення.
Забезпечуе вза€модiю Щепартаменту з:
.Щепартаментом цивiльного захисту населення

державноi адмiнiстрацii;
Сумськоi обласноi

.щепартаментом економiчного розвитку i торгiвлi Сумськоi обласноi
державноi адмiнiстрацii;

щепартаментом соцiального захисту населення Сумськоi обласноi
державноi адмiнiстрацii;

.ЩепартаМентоМ освiтИ i наукИ CyMcbKoi обласноi державноI адмiнiстрацii;
управлlнням взаемодli з правоохоронними органами та оборонноi роботи

Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii;
управлiнням iнформацiйноТ дiяльностi та комунiкацiй з громадкiстю

СумськоТ обласноi державноТ адмiнiстрацii;
апаратом CyMcbKoi обласноi державноi адмiнiстрацii;
CyMcbKoi обласною,радою та iT структурними пiдроздiлами;
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управлiннями (вiддiлами) агропромислового розвитку раионних
державних адмiнiстрацiй;

Щержавним apxiBoM CyMcbKoi областi;
головним управлiннrlм статистики в Сумськiй областi;
Головним управлiнням ветеринарноi медицини у Сумськiй областi;
Головним управлiнням.Щержгеокадастру у Сумськiй областi;
Сумським обласним управлiнням водних pecypciB;
головним управлiння ПенсiЙного фонду УкраТни у СумськiЙ областi;
управлiнням,Щержпрацi у Сумськiй областi;
управлiнням виконавчоТ дирекцii Фонду соцiального страхування вiд

Нещасних випадкiв на виробництвi та професiЙних захворюванъ Украiни у
Сумськiй областi;

УпРавлiнням Щержавноi служби Украiни з надзвичайних ситуацiй у
Сумськiй областi;

.Щержавною iнспекцiею сiльського господарства в Сумськiй областi;

.Щержавною фiтосанiтарною iнспекцiею в Сумськiй областi;
Сумським обласним вiйськовим KoMicapiaToM;
мiжрегiон€L[ьним управлiнням НацiонаJIьного агентства УкраiЪи з питань

державноi служби у Харкiвськiй та Сумськiй областях;
державним закладом пiслядипломноi освiти <сумський центр

ПеРеПiдгоТоВки та пiдвищення квалiфiкацii працiвникiв органiв державноi
влади, органiв мiсцевого самоврядування);

КОМУнztльниМ обласним пiдприемством CyMcbKoi обласноi ради
<<Навчальн о - вир о б ничий центр ) ;

державним пiдприемством <Сумський державний селекцiйний центр>;
державним пiдприемством <Сумська бiологiчна фабрикu;
Сумською фiлiсю Щержавноi установи <Iнституту охорони црунтiв

Украiни>;
СУмською фiлiсю нацiональноi акцiонерноi компанii <Украгролiзинп> ;

Сумською обласною фiлiею <<Агентство з iдентифiкацii i реестрацii
сiлъсъкогосподарських тварин) ;

Сумським обласним державним центром експертизи copTiB рослин;
[нститутом сiльського господарства Пiвнiчного Сходу НААН Уiраiни;
постlиним представником публiчного акцiонерного товариства

<Аграрний фонд> в Сумськiй областi;
Сумською обласною профспiлковою органiзацiею працiвникiв АПК;
вищими аграрними навч€tпьними закладами областi I-[\/ piBHiB

акредитацii;
Сумським обласним та мiським центрами зайнятостi;
|РОМаДСЬКИМИ ОРГаНiЗацiями та об'сднаннями (згiдно з перелiком за

профiльним гuLлузевим напрямком дiяльностi);
агропромисловими формуваннями Bcix форм власностi областi;
пlдприсмствами харчовоi та переробноi промисловостi областi.



11

4. Засryпник директора Щепартаменту, заступник директора
Щепартаменту-начальник управлiння сприяння розвитку галузей

сiльського господарства, харчовоi промисловостi та кадрового
забезпечення .Щепартаменту агропромислового розвитку CyMcbKoi

обласноi державноi адмiнiстрацii вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв
мiж ними

4.1. ЗабеЗпечУють виконання Конституцii та законiв УкраiЪи,
НОрМаТивно-правових aKTiB Президента УкраIни, Кабiнету MiHicTpiB УкраТни,
iНШих центр€tльних органiв виконавчоi влади, розпоряджень i доручень голови
СУМСЬКОi Обласноi державноi адмiнiстрацii, наказiв i доручень директора
ЩеПаРТаМенТУ, здiйснення iнших вiдповiдних повнов жень .Щепартаменту
аГРОПроМислового розвитку Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацiТ.

4.2. Органiзовують роботу з розроблення проектiв наказiв директора
.Щепартаменту, проектiв цiльових та регiон€lJIьних програм.

4.3. ОРГаНiЗОвУють взасмоузгоджену iз зацiкавленими особами пiдготовку
питань для розгляду на засiданнях колегii, нарадах при директоровi
Щепартаменту, вносять пропозицii щодо ik порядку денного та беруть у них
участь.

4.4. БеРУТЬ Участь у розглядi ли ань на засiданнях колегii Щепартаменту
агропромислового розвитку Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii в мажах
наданих повноважень.

4.5. ЗДiйСНЮЮтЬ контроль за виконанням планiв роботи Щепартаменту
аГРОПРоМислового розвитку Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii.

4.6. ПРедСТаВляють ,Щепартамент у межах наданих повноважень у
вiдносинах з органами державноi виконавчоi влади, органами мiсцевого
СаМОВРяДУВання, громадськими органiзацiями, пiдприемствами, установами i
ОРГаНiЗаЦiЯМИ Bcix фор' власностi, агропромисловими формуваннями Bcix
форпл власностi областi, громадянами та iншими особами.

4.7. ЗДi'йСнЮЮТЬ у встановленому чинним законодавством порядку
розгляд звернень громадян.

5. Засryпник директора Щепартаменту, заступник директора
Щепартаменту - начальник управлiння сприяння розвитку галузей

сiльського господарства, харчовоi промисловостi та кадрового
забезпечення Щепартаменту агропромислового розвитку
cyMcbkoi обласноi державнот адмiнiстрацii мають право:

5.1. СКЛикаТи В установленому порядку наради, проводити семiнари та
конференцii з питань, що н€uIежать до ix компетенцiТ.

5.2. ЩаВаТи Дор)л{ення керiвникам пiдпорядкованих управлiнь та вiддiлiв
!епартаменту.

5.3. одержувати в установленому порядку вiд iнших структурних
ПiдРоздiлiв Сумсркоi обласноi державнЬi адмiнiстрацii, органiв мiсцевого
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дляЛJIr1 -ЕrПI\\rГlСltltlЛ ll\rr\-'rаЛЕtlИ^ На НИХ ЗаВЛаНЬ, а ТаКОЖ ОДеРЖУВаТИ вlд органlв
статистики iнформацiю з питань розвитку агропромислового комплексу.

5.4. ЗалУчатИ спецiалiстiв, фахiвцiв iнших структурних пiдроздiлiв

СаМОВРЯДУВаННЯ, Пlдприемств, установ та органiзацiй незапежно вiд форми
власносТi та ix посадових осiб iнформацiю, документи i атерiали, необхiднi

згодою) до викоНаннЯ окремиХ робiТ та розглЯду питанЬ, Що наJIежать до ik
компетенцii.

Засryпник директора Щепартаменту -
начальник управлlння сприяння розвитку
галузей сiльського господарства, харчовоТ
промисловостi та кадрового забезпечення

Засryпник начальника вiддiлу
органiзацiйно-кадрового забезпечення

виконання покJIадених них завдань,на також вiд органiв

СумськоТ обласноi
(за погодженням з

державно1 адмlнlстрацU, пlдприсмств, установ та органiзацiй
ik керiвниками), представникiв громадських об'сднань (за

,/ 
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Z2 П.I.Турчин

I.М.Харченко


