
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIЕIСТРАЦIЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

нАкАз

м. Суми ttp О/об D/ а о/j-

Про утворення
Експертпоi ради

Вiдповiдно до абзацу 2 пункту 4, абзацу 1 пункту 5 та
абзацу 2 пункту б Положення про .Щепартамент агропромислового розвитку
CyMcbKoi обласноi державноi адмiнiстрацii, затвердженого розпорядженнrIм
голови CyMcbKoi обласноi державноi адмiнiстрацii вiд 07.11.2012 Jф 448-ОД
(зi змiнами,), з метою проведеншI монiторинry стаЕу та перспектив подальшого

розвитку агропромислового комплексу та сiльських територiй CyMcbKoi областi
НАКАЗУЮ:

1. Утворити Експертну раду .Щепартаменту агропромислового розвитку
CyMcbKoi обласноi державноi адмiнiстрацii з питань монiторинry стаЕу та
перспектив подЕUIьшого розвитку агропромислового комплексу та сiльських
територiй CyMcbKoi областi в складi згiдно з додатком 1 .

2. Затвердити Положення про Експертну раду ..Щепартаменту
агропромислового розвитку CyMcbKoi обласноi державноi адмiнiстрацii
(додаток 2).

,Щиректор,Щепартамепry В.М.Iвченко



Додаток 1

ЗАТВЕРДКЕНО

Наказ директора .Щеп артаменту
агропромислового розвитку
Сумськоi обласноi державноi

Mn Р/

Склад ЕкспертноI ради
.Щепартаменту агропромислового розвитку
CyMcbKoi обласноi державпо[ адмiнiстрацii

презпдiя Ради:
Iвченко
Володимир Миколайович

-директор,Щепартаменту агропромислового
розвитку Сумськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii, голова президii

Застyпники голови президii :

Костюк
Юрiй Борисович

- заступник директора ,Щепартаменry
агропромислового розвитку CyMcbкoi обласноi
державноi адмiнiстрацii

Боронос
Алла IBaHiBHa

Кабанець
BiKTop Михайлович

- директор Iнституry сiльського господарства
Пiвнiчного Сходу НААН (за згодою)

Головний секретар лрgзцдii:
Придатко
Любов Володимирiвна

- заступник начЕLпьника управлlння - начшIьник
вiддiлу екоЕIомiчного розвитку
агропромислового комплексу та розвитку
сiльських територiй

Члени Експертноi ради:
Турчин
Петро Iванович

- заступник начальника управлlння
виробництва сiльськогосподарськоi продукцii
та харчовоi промисловостi

нiколаенко
наталiя Миколаiвна

- начальник управлiння бухгалтерського
облiку, економiчного розвитку та кадрового
забезпечення-головниЙ бухгаппер

Петрова
Оксана Петрiвна

- заступник начальника управлlння
бухгалтерського облiку, економiчного розвитку
та кадрового забезпечення-головний бухгалтер

Тесленко
Paica IBaHiBHa

- заступник начЕUIьника, вцдlлу економlчного
розвитку агропромислового комплексу та
розвитку сiльських територiй



васильева
свiтлана Валентинiвна

- начальник вiддiлу бlхгалтерського облiку та
фiнансово-кредитного забезпечення

Пiдопригора
Вiталiй Олександрович

- начЕIльник вiддiлry органiзацii виробництва
сiльськогосподарськоi продукцii та охорони
працi

Клименко
Марина ОлексiiЪна

- заступник начаJIьIIика вlддlлу органlзац11
виробництва сiльськогосподарськоi продукцii
та охорони працi

Харченко
Iрина Миколаiвна

- нач€UIьник вlддlлу кадрового та юридичного
забезпечення

Мельник
валентина Миколаiъна

- головнии спецlалlст вlддlлу кадрового та
юридиrlного забезпечення

Строченко
Борис Вiкторович

- начаJIьЕик вiддiлу харчовоi промисловостi

Лузан
Михайло Петрович

- начальник Головного управлiння
ветеринарноi медицини в Сумськiй областi
(за згодою)

солошенко
михайло Васильович

-директор IBaHiBcbKoi дослiдно-селекцiйноi
станцii Охтирського району (за згодою)

Маринченко
Iгор Олексiйович

- директор дослiдноi станцii луб'яних культур
Iнституту сiльського господарства Пiвнiчного
Сходу НААН (за згодою)

Фiльов
в'ячеслав Васильович

- директор Сумськоi дослiдноi станцii
садiвництва (Конотопський район) (за згодою)

Мартиненко
BiKTop Михайлович

- директор CyMcbKoi фiлti
ДУ <<Держгрунтоdхорона> (за згодою)

Суховiй
олексiй Петрович

- директор Сумського науково-дослiдного
цен,тру продуктивностi АПК (за згодою)

Бондаренко
Богдан Сергiйович

- в.о. обов'язки начаJIьЕика Головного
управлiння ,Щержземагенства у Сумськiй
областi (за згодою)

Чигринець
BiKTop Петрович

- начаJIьник Сумського обласного управлiння
лiсового та мисливського господарства
(за згодою)

Нагорний
.Щмитро Володимирович

- в.о. генерального директора Сумського
обласного комунального
агролiсогосподарського пiдприемства
<Сумиоблагролiс> (за згодою)

Горлiйко
Олексiй Петрович

- начальник Сумського обласного управлiння
Ьодних pecypciB (за згодою)

Влезько
Олександр Володимирович

- начальник управлlння охорони, використання
i вiдтворення водних бiоресурсiв та
реryлювання рибальствЬ в Сумськiй областi
(за згодою)



Мельник
Василь Iванович

- голова правлiння Т.Щ <Маяк>
Тростянецького району (за згодою)

Сугак
Олексiй Вiкторович

-директор ПрАТ <Сад>
охтирського районч (за згодою)

Зубко
Володимир Iванович

- директор ПСП <Комишанське>
Охтирського району (за згодою)

Ка;lашник
Сергiй Дмитрович

- директор ТОВ <ABic -YKpaiHa>
сумського району (за згодою)

IIТевченко
Михайло Iванович

- голова ФГ <Урожай>
Роменського району (за згодою)

Надточий
мккопа окексакцýавк{

- голова ФГ <CBiTaHoK>
В-f LKca,'ýiBcbKqTq ýеfrqкч (за згокq\ý\

MaxiTKa
Михайло Iванович

- голова CyMcbKoi обласноi громадськоi
органiзацii <Асоцiацiя фермерiв та приватних
землевласникiв CyMcbKoi областi>> (за згодою)

Картавий
олексiй олексiйович

- голова Ради Асоцiацii <Спiлка аграрних
пiдприемств CyMcbKoi областi>> (за згодою)

.Щемченко
Олександр Iвалович

- голова правлiння ГIАТ <Кирикiвське ХПП>
В-Писарiвського районy (за згодою)

Грiнченко
микола Васильович

- перший заступник голови правлiння обласноi
спiлки споживчих товариств (за згодою)

СЕКЦIЯ аграряоi економiки, земельних вiдносин
та розвитку сiльських територiй

Костюк
Юрiй Борисович

- заступник директора ,Щелартаменту
агропромислового розвитку Сумськоi обласноi
державноi адмiнiсmацii, голова секцii

Застyпники голови секцii:
нiколаенко
наталiя Миколаiвна

-начч}лъЕик управлiння бухгалтерського
облiку, економiчного розвитку та кадрового
забезпечення-головний бухгалтер

Бондаренко
Богдан Сергiйович

- в.о. обов'язки начальника Головного
управлiння ,Щержземагенства у Сумськiй
областi (за згодою)

Секретар:
Тесленко
Раiса IBaHiBHa

- заступник начальЕика вtдцlлу економlчного
розвитку агропромислового комплексу та
розвитку сiльських територiй

члени секцii:
васильсва
свiтлана Валентинiвна

- начаJIьник вiддiлу бlхгалтерського облiку та
фiнансово-кредитного забезпечення

Петрова
Оксана Петрiвна

- заступfIик начальника управлlння
бухгштерського облiку, економiчного розвитку
та кадрового забезпечення-головний бухгалтер



Придатко
Любов Володимирiвна

- заступник начЕIльника управлlЕня-начапьЕиквiддiлу економiчного розвитку
агропромислового комплексу та розвитку
сiл ьських територiй

Харченко
Iрина МиколаiЪна

- начЕIльник вlддlлу кадрового та юридичного
забезпечення

Мельник
валентина Миколаiвна

- головний спецiалiст вiддiлу кадрового та
юридичного забезпечення

Лях
Юрiй Михайлович

- заступник начаJIьпика Головного управлiння
.Щержземагенства у Сумськiй областi
(за згодою)

MaxiTKa
Михайло Iванович

- голова CyMcbKoi обласноi rромадськоi
органiзацii <Асоцiацiя фермерiв та приватЕих
землевласникiв CyMcbKoi областi>> (за згодою)

Картавий
олексiй Олексiйович

- голова Ради Асоцiацii <Спiлка а|рарних
пiдприемств CyMcbKoi областi>> (за згодою)

Сlховiй
Олексiй Петрович

- директор Сумського науково-дослiдного
центру продуктивностi АПК (за згодою)

солошенко
михайло Васильович

-директор IBaHiBcbKoi дослiдно-селекцiйноi
станцii Охтирського району (за згодою)

Собко
Микола Геннадiйович

- заступник директора Iнституту сiльського
господарства Пiвнiчного Сходу НААН
(за згодою)

Мариrтченко
Irор Олексiйович

- директор дослiдноi станцii луб'яних культур
Iнституту сiльського господарсiВа Пiвнiчного
Сходу НААН (заlзгодою)

Влезько
Олександр Володимирович

-начаJIьЕик управлlння охорони, використання
i вiдтворення водних бiоресурсiв та
реryлювання рибальства в Сумськiй областi
(за згодою)

Чигринець
BiKTop Петрович

-начаJIьник Сумського обласного управлiння
лiсового та мисливського господарства
(за згодою)

Нагорний
Щмитро Володимирович

-викон}точий обов'язки генерального
директора Сумського обласного комуfi шIьного
агролiсогосподарського пiдприем ства
<Сумиоблагролiс> (за згодою)

Сторожева
Тамара МиколаiЪна

-директор ТОВ <Семереньки>
Тростянецького районy (за згодою)

Гнелицький
Андрiй Миколайович

-виконавчий директор ТОВ <Урожайна краihа>
Роменського району (за згодgю)



СЕКЦIЯ агропромислового виробництва

Боронос
Алла IBaHiBHa

- заступник директора .Щепартаменту
начаJIьник управлiння виробництва
сiльськогосподарськоi продукцii та харчовоi
промисловостi, голова секцii

Заступники голови секцii:
Кабанець
BiKTop Михайлович

- директор Iнстиryry сiльського господарства
Пiвнiчцого Сходу НААН(за згодою)

Лузан
Михайло Петрович

- начЕlльЕик Головного управлiння
ветеринарноi медицини в Сумськiй областi
(за згодою)

Секретар:
Клименко
Марина ОлексiiЪна

- заступник начмьника вlддtлу органlзац11
виробництва сiльськогосподарськоi продукцii
та охорони працi

Члени секцii:
Фiльов
в'ячеслав Васильович

- директор CyMcbKoi дослiдноi станцii
садiвництва (Конотопський район) (за згодою)

Сугак
Олексiй Вiкторович

-директор ПрАТ <Сад>
Охтирського району

Гордiйко
Олексiй Петрович

- начыIьник Сумського обласного управлiння
водних pecypciB (за згодою)

IIIgзqgнкб
Михайло Iванович

- голова ФГ <Урожай>
Роменського райоrrу (за згодою)

Надточий
Микола Олександрович

- голова ФГ <CBiTaHoK>
в-писарiвського району (за згодою)

Мартиненко
BiKTop Михайлович

- директор CyMcbKoi фiлri
ДУ <<Держгрунтоохорона) (за згодою)

Кобзаренко
Анатолiй .Щмитрович

ТОВ <Завод Кобзаренка>
Л-.Щолинського району (за згодою)

Турчин
Петро Iванович

- заступник начаJIьника управлlння
виробництва сiльськогосподарськоi продукцii
та харчовоi промисловостi

CpboMiH
Анатолiй Петрович

- директор ТОВ <Аграрник>
м.Суми(за згодою)

Харьков
Вшrерiй Олександрович

- начшIьник виробництва ТОВ <Завод
Кобзаренка>
Л-.Щолинського райоrry(за згодою)

Пiдопригора
Вiталiй Олександрович

- нач€uIьник вiддilry органiзацii виробництва
сiльськогосподарськоi . продукцii та охорони
працi



Калашник
Сергiй .I[митрович

директор ТОВ <ABic -YKpaiHa> Сумського
району (за зголою)

Мельник
Василь Iванович

- голова правлiння Т.Щ <Маяк>
Тростянецького району(за згодою)

Зубко
Володимир Iванович

- директор ПСП <Комишанське))
Охтирського району (за згодою)

Строченко
Борис Вiкторович

- начаJIьник вiддiлу харчовоi промисловостi

,Щемченко
Олександр Iванович

- голова правлiння ПАТ <Кирикiвське ХПП>
В-Писарiвського району (за згодою)

Прядка
Михайло Iванович

-директор Пiвнiчно-схiдного регiонального
управлiння ПрАТ <Райз-Максимко>>
(за згодою)

Шryкiн
микола олексiйович

-директор ТОВ <Ворожбалатtнвест>
Лебединського району (за згодою)

Лоран Шраусс -генеральний директор
ПАТ <Бель Шостка УкраiЪa>(за згодою)

Сахно
Олександр Олександрович

-голова правлiння ПАТ <Конотопм'ясо))
(за згодою)

Волкова
Марина Костянтинiвна

-заступник директора ТОВ <Сумська
пшшниця> (за згодою)

Заryрський
Олександр Вiталiйович

-голова правлiння ПАТ <Бiловодський КХП>
Роменського району (за згодою)

Бондаренко
Сергiй Миколайович
Грiнченко
Микола ВасильовиЕI

- перший засryпЁик голови правлiння обласноi
спiлки споживчих товариств (за згодою)



,,Щодаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора,Щепартаменту
агропромислового розвитку
CyMcbKoi обласноi державноi
адмiнiстрацii
06.012015 лъ 01

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЕКСПЕРТНУ РАДУ

ДЕIIАРТАМЕНТУ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ
CyМcbкoi оБлАсноi дЕржАвноi адмrнrстрАцIi

I. Загальнi положення

1.1. Експертна рада .Щепартаменту агропромислового розвитку CyMcbKoi
обласноi державноi адмiнiстрацii (дапi - Рада) е дорадчим консультативно-
експертним органом .Щепартаменту агропромислового розвитку Сумськоi
обласноi державноi адмiнiстрацii i призначена для розгляду проблемних питань
та пропозицiй щодо розвИтку агропромислового комплексу та сiльських
територiй областi.

1.2. Персональний склад та Положення Ради затверджуються наказом

директора,Щепартаrrленry агропромислового розвитку CyMcbKoi обласноi
державноi адмiнiстрацii (далi - Щепартамент).

1.З, У своiй дiяльностi Рада керуеться Констиryцiею УкраiЪи, Законами
Украiни, Указами Президента Украihи, актами Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи,
а також розпорядженнями голови CyMcbKoi обласноi державноi адмiнiстрацii,
накzlзами .Щепартаменту та цим Положенням.

1.4. В iHTepecax забезпечення комплексностi анмiзу питаЕь
i об'ективностi прийнятих рiшень Рада здiйснюе свою дiяльнiсть у TicHoMy
KoHTaKTi iз структурними пiдроздiлами .ЩепартаI\{енry, органами виконавчоi
влади системи агропромислового комплексу областi, науковими установzll\{и
гапузi, громадськими органiзацiями,

1.5. Функцii робочого органу Ради виконуе президiя.

II. OcHoBHi завдання Ради

2. Основними завданнrIми Ради с:

2.1. Експертне обrрунтування полiтики у сферi сiльського господарства,
земельних pecypciB, ветеринарii, лiсового та рибного господарства, садiвництва,
виноградарства, харчовоi та переробноi промисповостi, напрямiв всебiчного
прискорення освоешlя досягнень науково-технiчного прогресу.



2.2. Розгляд проблемних питань та формування пропозицiй щодо
под,lльшого прийняття рiшень за основними напрямами розвитку
агропромислового комплексу.

III. Функцii Ради

3. Рада вiдповiдно до покладених на неi завдань:
З.1. Гоryе та надае HayKoBi рекомендацii за прiоритетними напрямами

науково-технiчного розвитку галузей та механiзмiв ефективного використашrrl
коштiв.

3.2. Розглядае й рекомендуе до впровадження регiональнi програми
розвитку агропромислового комплексу.

З.З. Рекомендуе до впровадженнrI системи iнформацiйного забезпечення
товаровиробникiв та управлiння агропромисловим виробництвом
з урахуванням розвитку перспективЕих iнформацiйних технологiй на
регiональному piBHi.

З.4. Розглядас пропозицii з формування прiоритетiв розвитку гаlryзей
агроцромислового виробництва, харчовоi, переробноi та iнших галузей щодо
створення конкурентоспроможного ринку продукцii.

3.5. Проводить аналiз виконання державних i регiональних цiльових
програм.

3.6. Визначае прiоритетнi напрями аграрноi науки.
3.7. Надае KoMeHTapi та експертЕу оцiнку для засобiв MacoBoi iнформацiТ

щодо розвитку агропромислового комплексу.
3.8. Здiйснюе забезпеченнrI IIatлежного рiвня пiдготовки i роз'яснення

соцiально-екоЕомiчних реформ в аграрнiй гаlryзi регiону
3.9. Виконуе iншi функцii вiдповiдно до гtокJIадених на Hei завдань.

IV. Склад i структура Ради

4.1. Рада складаеться з президii (даrri - президiя Ради) та секцiй Ради (далi
- секцiя).

4.2. Очолюе Раду директор ,Щепартаменту, який е головою президii Ради.
,Щепартаменry.

4.3. !о складу президii Ради входить голова президii, заступники голови
президii, головний секретар президii.

4.4. В складi Ради постiйно дiють секцii:
аграрноi економiки, земельних вiдносин та розвитку сiльських територiй;
аrропромислового виробництва;
4.5. Очолюють секцii заступЕики директора Щепартаменry
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сoI<peTap та .r_пени СеКЦii.



4,7, !о скJIаду секцiй входять висококвалiфiкованi спецiалiсти вiдповiдноi
гапузi, вченi, провiднi фахiвцi, представники громадських органiзацiй та
товаровиробники.

Y. Органiзацiя роботи Ради

5. 1 . Основною формою роботи Ради е засiдання.
5.2. Розгляд конкретного питання на засiданнi Ради i секцiй завершусться

прийнятrям вiдповiдного рiшення rrlпяхом голосування i розгляду при
необхiдностi висновкiв експертiв.

5.3. Вахливi комплекснi i проблемнi питанЕя розглядаються на засiданнr
Ради, питання мiжгаrrузевого зЕачення - на об'еднаному засiданнi вiдповiдних
секцiй, гапузевi - на засiданнi вiдповiдноi секцii.

5.4. Засiдання Ради проводиться не рiдше .одного разу на piK, засiдання
секцiй Ради - один рЕlз на квартЕIл.

5.5. Члени президii Ради, секцii, що iменуються в протоколi засiдання
"члени Експертноi ради ДепартамеЕту агроцромислового розвитку", i ceKpeTapi
секцiй користуються однаковим правом одного вирiшального голосу. Рiшення
вважаеться прийнятим, якщо за нього проголосувала бiльшiсть членiв Ради,
присутнiх на засiданнi.

5.6. Питання, рiшення яких Ее потребуе широкого залучеЕня вчених i
спецiалiстiв, можуть розглядатися в робочому порядку президiею Ради.

5.7. За окремими рiшеннями видаеться наказ .Щепартаменту щодо ix
затвердженшI.

5.8. Щля розгляду на засiданнi Ради необхiдно подати:
тези повiдомлення (доповiдi) в двох примiрциках;
проблемнi питанЕя, що цропонуються до розгJIяду експертною радою, та

варlаЕти шляхlв 1х вирlшеншI в двох примlрниках;

рiшення секцii Ради з даного питання з зазначеЕням обсяry впровадженнrI
необхiдного матерiально-фiнансового, методичного i кадрового забезпечення та

розрахуЕкового економiчного ефекту на одиЕицю впровадження.
5.9. Протокол засiдання Ради пiдписуе голова президii Ради та секретар.

Витяг з протокоJry пiдписуе секретар Ради.
5.10. В засiданнях Ради з дозволу голови президii Ради можуть брати

}п{асть (без права голосу) науковцi незалежно вiд пiдпорядкованостi науковоi
установи, вченi навчальних закладiв, :пецiа_ltiсти i спiвробiтники пiдприемств,
органiзацiй, що не с членами Ради.

Ради.
Пропозицii вIlосяться до плану роботи секцii i передбачiють:
повну назву питаншI;
запланований строк розгляду (мiсяць);
пiдставу дJuI розгляду;
прiзвище доповiдача;



назву структурного пiдроздiлу .Щепартаменту, прiзвище вiдповiдального
за пiдготовку матерiалiв;

кiлькiсть запрошених i членiв вiдповiдноi секцii.
5.11. Гlпан засiдання Ради встановлюеться iT головою.
5.12, Рiшення Ради затверджуеться наказом директора [епартаменту i

рекомендуеться до виконання вiдповiдними пiдроздiлами Щепартаменту.
5.1З. Рiшення вважаеться прийнятим, якщо за нього проголосували не

менше 2/3 членiв Ради, якi взяли участь у засiданнi.
5.14. Рiшення Ради (секцiй) з важливих питань агропромислового

виробництва, харчовоi, переробноi та iнших галузей приймаються згiдно з
наказом директора .Щепартаменry, проект якого готуе структурний пiдроздiл
Щепартаменту, що визначений на засiданнi Ради (секцiй).

VI. Права та обов'язки керiвництва Ради

б.1. Голова президii Ради дiе вiд iMeHi Ради на ocHoBi цього Положення. У
разi вiдсутностi голови президii Ради за його дорученням обов!язки голови
президii Ради викону€ один iз його заступникiв.

6.2. Голова президii Ради мае право:
скликати поза планом засiдання президii Ради;
давати доручення голо ам секцiй з ycix питань органiзацii роботи Ради;
переглядати рiшення секцiй;
одержувати вiд керiвникiв структурних пiдроздiлiв Щепартаменry

пропозицii i матерiали щодо роботи Ради;
зzшучати спецiалiстiв центральних та мiсцевих органiв виконавчоi влади,

пiдприемств, установ та органiзацiй (за погод}кеннjIм з ix керiвниками) та
вчених для експертизи матерiалiв i пiдготовки висновкiв з окремих питань.

б.3. Секретар Ради проводить органiзацiйну роботу, яка забезпечуе iT

планомiрну дiяльнiсть, готуе матерiатlи до засiдання Ради, вiдпрацьову€
проекти рiшень, забезпечуе розповсюдження прийнятого рiшення членам Ради,
зацiкавленим пiдприемствам, проводить перевiрку виконання прийнятих
рiшень, а також готус рiчнi звiти про дiяльнiсть Ради.


