
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦlЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

нАкАз

м. Суми Ns y'J г2)

Про розподiл обов'язкiв мiж директором
Щепартаменту та заступниками директора
Щепартаменту - начальниками управлiнь

Вiдповiдно до пункту 10 Положення про Щепартамент агропромислового
РОЗВиТкУ Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii, затвердженого
роЗПорядженням голови Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii вiд
07.11 .2012 J\Ъ 448-ОД <Про затвердження Положення про ,,Щепартамент
агропромислового розвитку Сумсъкоi обласноi державноi адмiнiстрацiТ> (у
редакцii розпорядженнrI голови CyMcbKoi обласноТ державноi адмiнiстрацii вiд
10.10.2016 J\Ъ 509-ОД), у зв'язку зi змiною структури та штатного розпису
,Щепартаменту агропромислового розвитку Сумськоi обласноi державноТ
адмiнiстрацii, з метою вдоскон€lлення органiзацiI роботи ,,Щепартаменту
агропромислового розвитку Сумсъкоi обласноi державноi адмiнiстрацiТ

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити розподiл обов'язкiв мiж директором ,,Щепартаменту та
заступниками директора ,.щепартаменту - нач€шьниками управлiнь
,Щепартаменту агропромислового розвитку Сумськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii (додаеться).

2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, накази ,Щепартаменту
агропромислового розвитку Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацiТ вiд
02.06.2015 J\Ъ 23-ОД <Про розподiл обов'язкiв мiж директором .Щепартаменту та
Заступниками директора .Щепартаменту агропромислового розвитку), вiд
02.12.20|5 J\Ъ 51-ОД <Про внесення змiн до розподiлу обов'язкiв мiж
директором ,щепартаменту та заступниками директора ,щепартаменту
агропромислового розвитку)), вiд |4.09.20116 J\9 56-ОД <Про внесення змiн до
нак€ву,.Щепартаменту агропромислового розвитку вiд 02. |2.2015 N9 51-ОД).

Виконуючий обов'язки
директора Щепартаменту О.П.Петрова



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ,Щепартаменту
агропромислового розвитку
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1.5. Погоджус проекти розпоряджень голови
державноi адмiнiстрацii з питань, вiднесених до
Щепартаменту.

CyMcbKoi обласноi державноi
адмiнiстрацii

аlе, оJ dпlr

Сумськоi

Розподiл обов'язкiв
мiж дир ектором,.Щепартамецту, заступни ком директора

Щепартаменту - начальником управлiння бухгалтерського облiку,
економiчного аналiзу та розвитку сiльських територiй, засryпником

ДИРеКТОра .Щепартаменту - начальциком управлiння сприяння розвитку
аГРОПРОМИСЛОВОГО виробництва та харчовоi промисловостi Щепартаменту
аГРОпроМислового розвитку Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii

1. Щиректор Щепартаменту агропромислового
розвитку CyMcbKoi обласноi державноi адмiнiстрацii

1.1. Очолюс Щепартамент агропромислового розвитку СумськоТ обласноi
ДеРЖаВНОi адмiнiстрацii (дurri-,.Щепартамент), здiйснюе керiвництво його
Дiяльнiстю, несе персон€lльну вiдповiдальнiсть перед головою CyMcbKoi
ОбЛаСнОi ДержавноТ адмiнiстрацii за виконанюI покладених на Щепартамент
ЗаВДаНЪ ЩОДО ОрганiзацiТ державноТ полiтики в г€rлузях агропромислового
ВИРОбництва, визначае стратегiчнi напрямки роботи та шляхи досягнення
поставлених цiлей.

1.2. ПредсТаВляс ,Щепартамент у вiдносинах з iншими державними
ОРГаНаМи Та органами мiсцевого самоврядування, |ромадськими органiзацiями,
iншими юридичними особами та громадянами.

1.3. ПОГОДжУс проекти про|рам розвитку галузi агропромислового
КОМПЛеКСУ Областi та затверджуе календарниЙ план основних заходiв
.Щепартаменту.

1.4. СПРЯМОВУе i координуе здiйснення пiдприемствами, установами,
органiзаЦiями, якi вхоДятъ дО системИ а|ропромислового комплексу областi,
завдань i заходiв з питань, вiднесених до сфери дiялъностi ,Щепартаменту.

сфери
обласноi

дiяльностi

1.б. Подае на розгляд Сумсъкiй обласнiй державнiй адмiнiстрацii та
СУмСькiй обласнiй радi проекти програм, розробником яких е .Щепартамент.

1.7. Офiцiйно представляе г€tлузь агропромислового комплексу областi в
стосунках iз iноземними iнвесторами.

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

1.9. ЗДiйСНЮе ан€шiз стану i розвитку вiдповiдноi галузi, хiд виконання
ДеРЖаВНИХ ПРОГРаМ, дiялъностi Щепартаменту та приЙмае вiдповiднi рiшення
щодо усунення недолiкiв i закрiплення позитивних тенденцiй.

1.10. ЗДiйСНЮе пiдготовку питань галузi агропромислового комплексу
областi для розгляду Сумською обласною державною адмiнiстрацiею.

1.11.БеРе rIасть у розглядi питань на засiдан i колегiй та апаратних
нарадах при головi Сумськоi обласноТ державноi адмiнiстрацii.

1.12. Бере )п{асть у засiданнi постiйних комiсiй Сумськоi обласноi ради
при розглядi питань, вiднесених до його компетенцii.

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

I.|4. ПОДае На Затвердження головi Сумськоi обласноi державноi
адмiнiстРацii полОженнЯ про Щепартамент; штатний розпис i кошторис видаткiв
,щепартаменту за погодженням з .щепартаментом фiнансiв Сумськоi обласноi
державнОТ адмiнiСтрацii в межаХ граничноi чисельностi фо"ду оплати працi
його працiвникiв.

1.15. Видае в межах cBoik повноважень нак€Ви, органiзовуе контроль за ix
виконанням.

1.1б. ПОдае Пропозицii головi Сумськоi обласноi державноТ адмiнiстрацii
про приЗначення на посади та звiльнення з посад, перемiщення заступникiв
директора Щепартаменту - начаlrьникiв управлiнь у встановленому чинним
законодавством порядку.

l.|7. Призначае на посади та звiльняе з посад працiвникiв .щепартаменту в
установленому чинним законодавством порядку.

1.18. ЗДiйСНЮе сВосчасне замiщення вакантних посад, заохочення,
накладання стягнень та вирiшуе iншi питання службовоi дiяльностi.
органiзовуе робоry з пiдвищення рiвня професiйноi компетентностi
працiвникiв Щепартаменту.

1.19. Порушуе в устанОвленомУ порядку питаннrI про притягнення до
дисциплiнарнот вiдповiдальностi заступникiв директора 

'щепартаменту -начальникiв управлiнь У разi неналежного виконання ними cBoix обов'язкiв та
завдань.

1.20. Вiдповiдно до чинного законодавства вносить пропозицii головi
Сумськоi обласноТ державноi адмiнiстрацii щодо укладання та розiрвання
koHTpakTiB з керiвниками пiдприемств, установ та органiзацiй агропромисло-
вого комплексу областi, що € у державнiй власностi.

1.2l. Розпоряджаеться коштами в межах затвердженого кошторису
доходiв i видаткiв на утримання .Щепартаменту.

1.22. Забезпечуе дотримання працiвниками Щепартаменту правил
внутрiшнього трудового (службового) розпорядку та виконавсъкоi дисциплiни.

1.23. Здiйснюс в установленому чинним законодавством порядку розгляд
працiвнИкамИ ЩепартаМентУ зверненЪ |ромадян, громадських об'еднань,



державних
вiднесених
виконання.

I.24. СПРЯМОвУе дiяльнiсть заступникiв директора .Щепартаменту -
начальникiв управлiнь, керiвникiв структурних пiдроздiлiв ,,щепартаменту з
питань здiйснення основних завдань ,щепартаменту та визначае ступiнь ix
вiдповiдальностi.

1.25. КООРДинУе дiяльнiсть пiдприемств, установ та органiзацiй
агропроМислового комплексу областi, Що е у державнiй власностi, з питань
ВИКОНання aKTiB i доручень Президента УкраiЪи, Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи,
MiHicTepcTBa аграрноi полiтики та продоволъства Украiъи, Сумськоi обласноi
ДеРЖаВНОi адмiнiстрацiI, та контролюе виконання завдань i функцiй в частинi
державноi аграрноi полiтики.

1.26. ГIлануе, реryлюе та контролюс ефективну взаемодiю rщепартаменту з
пiдприсмствами, установами, органiзацiями агропромислового комплексу
областi незапежнО вiД формИ власностi, з iншими пiдроздiлами органiв
виконавчоi влади, |ромадськими об'еднаннями та науковими установами при
розв'язаннi питань, вiднесених до повноважень .щепартаменту.

I.27. ЗДiйСНЮе координацiю заходiв щодо реалiзацiТ державноi полiтики з
питанъ забезпечення законностi, правопорядку, запобiгання та виrIвленнrI
корупцiйних проявiв. Забезпечуе захист державних таемниць у напрямках
дiяльностi Щепартаменту.

1.28. ЗДiйСНЮе Повноваження з питань державноi служби та органiзацii
роботи iнших працiвникiв Щепартаменту.

I.29. Здiйснюс iншi повноваженIuI, визначенi законом.
1.30. У РаЗi ТиМчасовоТ вiдсутностi директора .Щепартаменту (вiдпустка,

вiдрядження, тимчасова непрацездатнiсть та iншi поважнi причини) його
обов'язки викону€ заступник директора ,щепартаменту - начальник управлiння
бухгалтерськогО облiку, економiЧногО аналiзУ та розвитку сiльсъких територiй,
а В РаЗi ВiДСУтностi останнього - заступник директора .Щепартаменту -
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недержавних пiдприемств, установ та органiзацiй з питанъ,
повноважень ,щепартаменту, контролюе своечасне та якiсне ik

начЕLIIьник управлlння сприяння розвитку агропромислового виробництва та
харчовоi промисловостi.

Спрямовуе i здiйсню€ контроль за дiяльнiстю:
головного спецiалiста-юрисконсульта .Щепартаменту.
Забезпечу€ взасмодiю Щепартаменту з:
MiHicTePcTBoM аграрноi полiтики та про овольства УкраiЪи;
Сумською обласною державною адмiнiстрацiею та iT структурними

пlдроздlлами;
СумськоЮ обласноЮ радою, районними та сiлъськими (селищними)



рад;
асоцiацiею

Сумськоi областi;

РеГiОНаrrьним вiддiленням ВсеукраiЪськоi асоцiацii сiльських та селищних

сlльськогосподарських товаровиробникiв та переробникiв

асоцiацiею <Спiлка аграрних пiдприемств Сумсъкоi областi>;
громадськими органiзацiями та об'еднаннями (згiдно з перелiком за

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

2. Засryпник директора Щепартаменту - начальник
управлiння бухгалтерського облiку, економiчного

аналiзу та розвитку сiльських територiй
Петрова О.П.

2.1. Координуе питаннrI стратегii розвитку аграрноi економiки,
макроекОномiчного прогнозування i планування, концепцii розвитку галузей
агропроМисловогО виробниЦтва, екоНомiчноi аналiтики, оптимiзацii розмiщення
конкурентоспроможного виробництва сiльськогосподарсъкоi продукцii по
природно-економiчних зонах, органiзацiт розробки поточних та перспективних
проектiВ i програМ розвиткУ агропроМислового комплексу областi.

2.2. КооРдинуе питання комплексного розвитку сiльських територiй,
соцiальнот та ринковоi iнфраструктури сiльськоi мiсцевостi, сiльсько-
господарського дорадництва, забезпечення соцiального захисту сiльського
населення, формування та реалiзацii державноi полiтики з проблем зайнятостi
сiльсъкого населення, сiлъського зеленого туризму.

2.3. Координуе, в межах своеi компетенцii, питання щодо розвитку та
дiяльностi сiлъськогосподарсъких дорадчих служб.

2.4. Координуе роботу .щепартаменту щодо зовнiшньоекономiчних
вiдносин пiдприемств агропромислового комплексу областi.

2.5. КооРдинуС виконання заходiв з питань виrIвленнlI корупцiйних
проявiв, запобiгання та усунення наслiдкiв корупцii, проведення
антикорУпцiйноТ експертизИ проектiВ нормативно-правових aKTiB,
пiдготовлених структурними пiдроздiлами Щепартаменту.

2.6. Координуе, в межах cBoci компетенцii, роботУ щодо реалiзацiТ питань
вреryлювання земельних i майнових вiдносин, захисту власностi, розвитку
фермерства та особистих селянських господарств.

2.7. Здiйснюе органiзацiйнУ роботу з питань державноi реryляторноi
ПОЛiТИКИ, СТрУктурно-економiчних перетворень, демонополiзацii i
антимонопольного регулювання.

2.8. ЗДiйСНЮе ОрГанiзацiйну роботу з питанъ удоскон€lлення економiчного
механiзму господарювання, прискорення переходу аграрного сектору
економiки до iнновацiйноi моделi розвитку.

2.9. Органiзовуе розробку балансiв. виробництва та попиту продукцii
тваринництва i рослинництва.
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2.|0.Органiзовуе роботУ щодО здiйснення бюджетного реryлювання,застосування фiнансово-кредитних механiзмiв, податковоi полiтики
запобiгання банкрутству пiдприемств.

2.1l. ОрганiзОвуе роботу щодо планування та обгрунтування розподirry
бюджетних коштiв, контролю за формуванням i викориaru"""цa коштiв по
державниХ бюджетних про|рамах у га;rузi аtропромислового виробництва
областi, виконання законодавчих i нормативних akTiB.

2.I2. Подае директоровi Щепартаменту пропозицii щодо розподiлу
бюджетних коштiв, головним розпорядником яких е Щепартамент, ,Ъб...r."уЪ
та контролюс виконаннrI рiшень директора Щепартаменту' щодо розподiлУ цих
коштiв та звiтус перед ним з цъого питання.

2.13.Органiзовуе роботУ щодО виконаннЯ боргових зобов'язань до
бюджету i Пенсiйного фо"ду пiдприемств i органiзацiй агропромислового
комплексу областi.

2.14. Здiйснюе формування та реалiзацiю державноi полiтики страхування
ризикiв сiльськогосподарсъкого виробництва, державнот пiдтримки
сiльськогосподарських товаровиробникiв.

2.15.Органiзовуе методичне керiвництво бу<галтерським облiком,
статистичною та фiнансовою звiтнiстю а|рарних пiдприсмств областi.

2.16. Органiзовуе роботу щодо приведення бухгалтерського облiку та
статистичноi звiтностi до стандартiв СС.

2.17.Здiйснюе контролЬ за виконанням ,Щержавних та регiональних
цiльових програм пiдтримки розвитку а|ропромислового комплексу за
вlдповlдними напрямками роботи.

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

2.|9. Органiзовуе роботу з питань формування та реалiзацii державноi
полiтики зайнятостi сiльсъкого населеннrI, cTBopeHшI додаткових робочих
мiсць, пiдвищення рiвня доходiв сiльського населення.

2.20.Забезпечуе реалiзацiЮ державноi полiтики з питань соцiально-
трудових вrдносин у г€tлузях агропромислового виробництва областi.

2.2l. Органiзовуе роботу щодо монiторингу погаше ня заборгованостi iз
виплати заробiтноТ плати.

2.22. Здiйснюе органiзацiю i координацiю виконання Програми розвитку
агропроМислового комплексу та сiльсъких територiй CyMcbKoi областi на перiод
до 2020 року.

2.2з. ОрганiзОвуе робОту з iнвестицiйноi дiяльностi в аграрному ceKTopi
економiки областi.

органiзацii структури
вимог адмiнiстративноi

2.24.Органiзовуе роботу щодо вдосконаJIення
.Щепартаменту на Bcix рiвнях управлiння вiдповiдно до
реформи.

2-25. Розробляе i вносить пропозицii щодо структури, штатного розпису
та кошторису видаткiв !епартаменту.

2.26.визначае ступiнь вiдповiдальностi працiвникiв пiдпорядкованого
управлiнIuI та вiддiлiв .щепартаменту в межах наданих повноважень.
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2.27. Здiйснюе iншi функцii, визначенi директором ,Щепартаменту, згiдно з
чинниМ законодавствоМ з питань, що нЕrлежать до повноважень Щепартаменту.

2.28. Пiдзвiтний i пiдконтрольний директоровi,Щепартаменту.
2.29- У разi тимчасоВоi вiдсутностi заступника директора Щепартаменту -начаIIьника управлiннЯ бухгалтерського облiку, економiчного аналiзу та

розвитку сiльських територiй (вiдпустка, вiдрядження, тимчасова
непрацездатнiсть та iншi поважнi причини) його обов'язки виконуе заступник
директора ЩепартаМентУ - начсilIьник управлiння сприяння розвитку
агропромислового виробництва та харчовот промисловостi.

Спрямовус i здiйснюе контроль за дiяльнiстю пiдпорядкованих йому:
управлiння бухгалтерського облiку, економiчного аналiзу та розвитку

сiльсъких територiй:

- вiддiлУ бухгалтерськогО облiкУ та фiнансово-кредитного забезпечення;
- вiддiлу економiчного аналiзу, iнвестицiй та розвитку сiльських

територiй.
Забезпечуе вза€модiю Щепартаменту з:
,,щепартаментом економiчного розвитку i торгiвлi Сумськоi обласноi

державноi адмiнiстрацii;

державноr адмlнlстрацf;
управлiнням охорони

адмiнiстрацii;
управлiнням культури

адмiнiстрацiI;

управлiнням молодi та спорту CyMcbKoi обласноI державноТ адмiнiстрацii;
вiддiлом фiнансового забезпечення Сумсъкоi обласноi дерхсавноi

адмiнiстрацii;
Сумсъкоi обласною радою та if структ ними пiдроздiлами;
структурними пiдроздiлами з питань агропромислового розвитку

районних державних адмiнiстрацiй;
головним управлlнням статистики у Сумськiй областi;
ГоловниМ управлiнням !ержавноi фiскальноi служби у Сумськiй областi;
головним управлlнням Щержавноi казначейськоi служби УкраiЪи уСумськiй областi;
ГоловниМ управлiНням ЩерЖпродспоЖивслужби у Сумськiй областi;
Головним управлiнням,Щержгеокадастру у Сумськiй областi;
державною фiнансовою iнспекцiсю в Сумсъкiй областi;
управлiНням НацiонЕUIъного банку УкраiЪи в Сумськiй областi;
регlон€lлЪним вlдДiленням ФондУ державного майна Украiни по Сумськiй

областi;
Сумським обласним вiддiленням

тимчасовоi втрати працездатностi;
Фонду соцiального страхування з

.Щепартаментом фiнансiв Сумсъкоi обласноi державноi адмiнiстрацii;

.щепартаментом соцiального захисту населення cyMcbkoi' обласнот

здоров'я

i туризму

Сумськоi обласноТ державноi

CyMcbKoi обласноТ державноi
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СУМСЪКОю обласною органiзацiею ВсеукраiЪського фiзкультурно-
спортивНого товаРиства <<Колос> агропроМислового комплексу Украiни;

|ромадсъкими органiзацiями та об'еднаннями (згiдно з перелiком за 
iпрофiльним гЕtлузовим напрямком дiяльностi); i

установами державноi ветеринарноi медицини областi;
агропромисловими формуваннями Bcix форм власностi областi.

3. Засryпник директора Щепартаменту - начальник управлiння
сприяння розвитку агропромислового виробництва

та харчово'i промисловостi
Турчин П.I.

З.1. Координу€ питання стратегii розвиткУ регiональноI полiтики в
г€rлузяХ рослиннИцтва, тваринництва, харчовоi i переробноi промисловостi,
технiчноi полiтики в агропромисловому комплексi областi.

3.2. КооРдинуе питання виставково-ярмарковоТ дiяльностi галузi
агропромислового комплексу областi.

3.3. Координуе роботу з облiку письмових звернень та особистого
прийому громадян у Щепартаментi.

3.4. Органiзовуе роботу з контролю за облiком службовоТ кореспонденцii,
термiнами виконання службовот кореспонденцii працiвниками .щепартаменту,
веденням единоТ системи дiловодства в Щепартаментi.

3.5. Органiзовуе роботу щодо забезпечення проведення науково-
практичниХ конференцiй, семiнарiв-нарад, майстер-класiв науковими та
дослiднИми устаНовамИ для сiльСъкогосподарських товаровиробникiв ycix форм
власностi з метою виробництва ними конкурентоспроможноi продукцii та
нарощування обсягiв виробництва; забезпечення надання iM консультативноi
допомоги в органiзацii виробництва продукцii в межах наданих повноважень.

3.6. Органiзовуе роботу щодо розробки основних пок€lзникiв розвитку
галузей сiльського господарства: рослинництва, тваринництва, харчовоi та
переробноi промисловостi областi.

3.7. Органiзовуе роботу наукових установ областi з питань розробки
методичНих рекоМендацiй дJUI вироцIування сiльськогосподарських культур та
виробництва продукцii тваринництва.

3.8. Сприяе роботi щодо полiпшення селекцiйно-племiнноi справи в
сlльськогосподарських пiдприсмствах ycix форм власностi областi.

3.9. Сприяе роботi обласноi KoMicii техногенно- кологiчноi безпеки
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3.13. Сприяе сiльськогосподарським пiдприемствам Bcix форм власностi
областi щодО викорисТаннЯ коштiв, передбачених у державному та мiсцевих
бюджетах вiдповiдними нормативно-правовими актами.

з.|4. Здiйснюе органiзацiю i координацiю виконаннrI Програми розвитку
агропроМисловогО комплексу та сiльських територiй Сумськоi областi на перiод
до 2020 року.

3.15. ОрганiзОвуе пiдготовку матерiалiв на засiдання колегiй MiHicTepcTBa
аграрноi полiтики та цродовольства Украiъи i Сумськоi обласноI державноi
адмiнiстрацiт з питань, вiднесених до повноважень управлiння.

3.16. Бере участЬ У розробцi проектiв нормативно-правових aKTiB
,щепартаменту та подае ik на пiдпис директоровi ,щепартаменту.

З.|7. Бере r{астЬ у розробцi проектiв регiонzUIьних комплексних проГраМ,
аналiтичНих матеРiалiв, балансових розрахункiв, планових пок€tзникiв, заходiв,
пропозицiй у межах покJIадених на нъого повноважень.

3.18. Забезпечу€ взаемодiю .Щепартаменту з органами виконавчоi влади в
областi.

3.19. Подае на затверДженнrI директоровi !епартаменту плани роботи
управлiНнrl та .Щепартаменту, органiзовуе та контролюс ik виконання та звiтуе
перед директором !епартаменту.

з.20. ОрганiзовуС забезпечення безпечних умов працi працiвникiв
пiдпорядкованих вiддiлiв.

з.2|. Здiйснюе контроль за виконанням Дор)л{ень директора
,Щепартаменту, якiстю i термiнами ik виконання.

з.22. Вносить пропозицiI директоровi,Щепартаменту щодо вдоскон€IленIUI
роботи управлiння та пiдпорядкованих вiддiлiв .щепартаменту.

з.2з.Органiзовуе роботу щодо забезпечення господарськоi дiяльностi
Щепартаменту.

з.24.здiйснюе iншi функцii та повноваження, визначенi директором
,ЩепартаМенту, згiднО з чинниМ законодавствоМ з питань, що належать до сфери
дiяльностi Щепартаменту.

З.25.Бере 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.

3.27 . ПiдзвiтНий i пiдКонтролъНий директоровi !епартаменту.
з.28. У разi тимчасоВоТ вiдсутностi заступника директора .Щепартаменту -

начальника управлiння сприяння розвитку агропромислового виробництва та
харчовоi промисЛовостi (вiдпустка, вiдрядження, тимчасова непрацездатнiсть
та iншi поважнi причини) його обов'язки виконуе заступник директора
.щепартаменту-начальник управлiння бухгалтерського облiку, економiчного
аналiзу та розвитку сiльських територiй.

Спрямовус i здiйснюс коцтроль за дiяльнiстю пiдпорядкованих йому:
Управлiння сприlIння розвиткУ агропроМислового виробництва та

харчовоi промисловостi :



-вiддiлу сприяння розвитку а|ропромислового виробництва, охорони
працi та харчовоi промисловостi;

- вiддiлу органiзацiйного забезпечення та контролю.
Забезпечуе взаемодiю Щепартаменту з:
,щепартаментом цивiльного захисту населення Сумськоi обласноi

державноi адмiнiстрацiТ;
,щепартаментом економiчного розвитку i торгiвлi Сумськот обласноi

державноI адмiнiстрацii;
.щепартаментом соцiального захисту населення Сумськоi обласноi

державноi адмiнiстрацii;

управлiнням iнформацiйноi дiяльностi та комунiкацiй з громадкiстю
СумськоТ обласноi державноi адмiнiстрацii;

апаратом CyMcbKoi обласноi державноI адмiнiстрацii;
Сумськоi обласною адою та iT структурними пiдроздiлами;
структурними пiдроздiлами з питань агропромислового розвитку

районних державних адмiнiстрацiй;
,Щержавним apxiBoM Сумсъкоi областi;
головним управлlнням статистики у Сумськiй областi;
ГоловниМ управлiНням,ЩерЖпродспоживспужби у Сумськiй областi;
головним управлiнням .щержгеокадастру у Сумсъкiй областi;
Сумським обласним управлiнням водни pecypciB;

нещаснИх випадКiв на виробниЦтвi та професiЙних захворювань УкраiЪи у
Сумсъкiй областi;

управлiнням ,щержавноi служби Украiъи з надзвичайних ситуацiй у
Сумськiй областi;

управлiнням .щержавнот служби спецiального в'язку та захисту
iнформацii УкраiЪи в Сумськiй областi;

Сумським обласним вiйськовим KoMicapiaToM;
комун€lльним пiдприемством Сумськоi обласноi ради <<Навчально-

державним пiдприемством кСумська бiологiчна фабрикa);
державним пiдприсмством <щержавний центр сертифiкацii та експертизи

сiлъськогосподарсъкоi продукцii> ;

СумськоЮ фiлiеЮ Щержавноi установи <Iнституту охорони Грунтiв
Украiни>;

СумськоЮ фiлiеЮ НацiонаЛьноi акцiонер оi компанii <Украгролiзинг>>;
СVмською обласното rbiTieTo (Агетrтс.гпrr е iгrдrr-rrrЪiиаrriТ i лоол-лл,,iТ

ськоЮ фiлiею .Щержавноi установи <Iнституту охорони rрунтiв

умською обласною фiлiею <<Агентство з iдентифiкацiТ i реестрачiТ
сiльськогосподарських тварин) ;

СумськИм обласНим державниМ центроМ експертизи copTiB рослин;
IнститутоМ сiльськогО госцодарства Пiвнiчного Сходу Нацiональноi

академiТ а|рарних наук УкраiЪи;

виробничий центр>>;
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Сумськiй областi публiчного акцiонерного
товариства <Аграрний фонд>;

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

агропромисловими формуваннями Bcix форм власностi областi;
пlдприсмствами харчовоi та переробноi промисловостi областi.

4. Засryпцик директора Щепартаменту - начальник управлiння
бУХГаЛТеРського облiку, економiчного аналiзу та розвитку сiльських

територiй, засryпник директора Щепартаменту - начальник управлiння
сприяння розвитку агропромислового виробництва та харчовоi

промисловостi Щепартаменту вiдповiдно до розподiлу
обов'язкiв мiж ними

4.1. Здiйснюють функцii i повноваження, визначенi директором
,ЩепартаМенту' i несутЪ персонЕLЛьну вiдпОвiдальнiСть за ст Н справ у дорl^rенiй
сферi перед директором,Щепартаменту.

4.2. Забезпечують виконаннrI Конституцii та законiв УкраiЪи,
НОРМаТИВНО-ПРаВОвих aKTiB Президента УкраiЪи, Кабiнету MiHicTpiB Укр аiни,
iнших центр€tлъних органiв . иконавчоi влади, розпоряджень i Дор1..rень голови
Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii, наказiв .Щепартаменту, здiйснення
iнших вiдповiдних повноважень Щепартаменту.

цiльових i регiон€LгIьних про|раМ з питань, вiднесених до повноважень
.Щепартаменту.

4.4. ЗдtйСнюютЬ контролЬ за виконанIUIм планiв роботи .Щепартаменту з
питань, що нztлежать до ix компетенцii.

4.5. Представляють !епартамент У межах наданих повноважень у
вiдносинаХ з органамИ державноi виконавчоi влади, органами мiсцевого
самоврядування, громадськими органiзацiями, пiдприемствами, установами i

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

5. Засryпник директора Щепартаменту - начальнцк управлiння
бухгалтерського облiку, економiчного аналiзу та розвитку сiльських

територiй, засryпник директора Щепартаменту - н.ачальник
управлiння сприяння розвитку агропромислового виробництва

та харчовоi промисловостi мають право



пiдроздiлiв,.Щепартаменту.
5.3. Одержувати

пiдроздiлiв Сумськоi
СаМОВРЯДУВаННЯ, ПlДПРИеМСТВ, УСТаНОВ Та ОРГаНiзацiй незЕLIIежно вiд формивласносТi та ik посадовИх осiб iнформацiю, документи i атерiал", неоЬr,iд"i
для виконання покJIадених
статистики
областi.

5.4. ЗалУчатИ спецiалiСтiв та фахiвцiв структурних пiдроздiлiв Сумськоi
обласноi державнОi адмiнiстрацiТ, пiдприемств, установ та органiзацiй
(за погодженнrIМ з ik керiвниками), представникiв |ромадсъ*"" Ъб'.днань
(за згодОЮ) дО виконанНя окремИх робiТ iu роr.rr"Ду питаНЬ, Що нztлежать до ix
компетенцii.

Засryпник начальника управлiнЕя сприяння
розвитку агропромислового виробництва та
харчовоi промисловостi - начальник вiддiлу
органiзацiйного забезпечення та контролю

Головний спецiалiст з питань персоналу
вiддiлу органiзацiйного забезпечення та
контролю I.М.Харченко

5.2. Щавати доручення
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керiвникам пiдпорядкованих структурних

в установленому порядку вiд апарату та структурних
обласноi державноi адмiнiстрацii, органiв 

-мiсцевого

на них завдань, а також одержувати вiд органiв
питань розвитку агропромислового комплексу

O.C.HiKiTiHa

iнформацiю з


