
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом начальника управління
агропромислового розвитку
районної державної адміністрації
від 10 червня 2014 року № 4

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ соціально-економічного розвитку

управління агропромислового розвитку
районної державної адміністрації

1.  Відділ  соціально-економічного  розвитку  є  структурним  підрозділом
управління  агропромислового  розвитку  Чугуївської  районної  державної
адміністрації  (далі  –  відділ), підзвітним  і  підконтрольним  начальнику
управління.

2. Відділ соціально-економічного розвитку у своїй діяльності керується
Конституцією  та  законами  України,  актами  Президента  України,  Кабінету
Міністрів  України,  наказами  та  розпорядженнями  міністерств,  інших
центральних органів виконавчої влади вищого рівня, розпорядженнями голови
районної  державної  адміністрації,  Колективним  договором,  Правилами
внутрішнього трудового розпорядку, Правилами та нормами охорони праці та
протипожежного захисту та цим Положенням.

3. Діяльність відділу здійснюється на основі перспективних і  поточних
планів роботи,  погоджених начальником управління,  а також індивідуальних
планів роботи працівників, затверджених начальником відділу.

4. Головними завданнями відділу соціально-економічного розвитку є:
4.1. Забезпечення виконання завдань по реалізації державної політики в

питаннях прогнозування та стратегії розвитку аграрної економіки, дотримання
вимог чинного законодавства з оплати праці.

4.2. Проведення  економічного  аналізу  розвитку  агропромислового
комплексу, ефективності виробництва у всіх його галузях.

4.3. Забезпечення умов щодо реалізації та повного виконання районних
інноваційно-інвестиційних  та  інших  програм  розвитку  галузей
агропромислового комплексу району.

4.4.  Участь  у  формуванні  та  реалізації  соціальної  політики  на  селі,
сталого  розвитку  районного  агропромислового  ринку  і  сільських  територій
району

4.5.  Сприяє  проведенню  моніторингу  аграрної  реформи,  сприяння
демонополізації виробництва і розвитку конкуренції, ринкової інфраструктури,
створення рівних умов для розвитку всіх форм власності та господарювання в



агропромисловому комплексі району.
4.6.  Надає  методологічну  допомогу  сільськогосподарським

підприємствам у процесі їх господарської діяльності та за умов реформування.
4.7. Участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики,

спрямованої  на  розвиток  агропромислового  комплексу  та  гарантування
продовольчої безпеки району.

5. Відділ соціально-економічного розвитку у відповідності з покладеними 
на нього завданнями:

5.1.  Забезпечує  проведення  в  життя  державної  політики  в  питаннях
розвитку агропромислового комплексу.

5.2.  Здійснює  проведення  економічного  аналізу  розвитку
агропромислового комплексу, ефективності виробництва у всіх його галузях.

5.3.  Розробляє  пропозиції  та  заходи  щодо  підвищення  ефективності
сільськогосподарського  виробництва,  покращення  роботи  підприємств
агропромислового комплексу.

5.4. Організовує розробку коротко і довготермінових прогнозів та планів
соціально-економічного розвитку агропромислового комплексу району.

5.5.  Розробляє  баланси  виробництва  і  використання  основних  видів
сільськогосподарської продукції.

5.6.  Здійснює  методичне  керівництво  з  питань  планово-економічної
роботи, організації оплати праці.

5.7.  Надає  необхідну  практичну  допомогу  сільськогосподарським
підприємствам щодо вирішення питань, які відносяться до компетенції відділу.

5.8. Розробляє і здійснює заходи щодо вдосконалення організації оплати
праці, спрямовані на підвищення ефективності  та якості  роботи, раціональне
використання трудових ресурсів, посилення дієвості матеріального заохочення.

5.9.  Бере  участь  в  розробці  регіональних  угод,  організовує  роботу  по
впровадженню і здійснює контроль за дотриманням норм Галузевої угоди на
сільськогосподарських підприємствах.

5.10. Здійснює контроль, аналіз та оцінку цінової ситуації на аграрному
ринку.

5.11.  Розробляє  пропозиції  та  заходи,  щодо  розвитку  інфраструктури
аграрного  ринку адаптації  товаровиробників  до  умов  конкурентного
середовища, розвитку малих форм підприємства у сільській місцевості, в тому
числі фермерських і особистих селянських господарств.

5.12.  Формує  районний  резерв  сільськогосподарських  і  продовольчих
ресурсів, складає їх баланси та бере участь у розробленні і здійсненні заходів
щодо формування Аграрним фондом державного продовольчого резерву.

5.13.  Здійснює  координацію  та  методичне  керівництво  у  питаннях
зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності.

5.13.  Здійснює  моніторинг  стану  забезпечення  підприємств
агропромислового  комплексу  нафтопродуктами  та  іншими  видами  паливно-
енергетичних ресурсів, відпрацювання заходів щодо його поліпшення.

5.14.  Забезпечує  в  межах  своїх  повноважень  виконання  завдань
мобілізаційної  підготовки  та  мобілізаційної  готовності  галузей
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агропромислового виробництва.
5.15. Спільно з іншими структурними підрозділами управління розробляє

рекомендації  з  оплати  праці  для  сільськогосподарських  підприємств  різних
організаційно-правових  форм  господарювання  на  окремих  найважливіших
видах сільськогосподарських робіт.

5.16. За дорученням начальника управління здійснює підготовку проектів
розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації, рішень районної ради та
інших документів з питань, що відносяться до компетенції відділу.

5.17.  Бере  участь  у  підготовці  аналітичних,  інформаційних  та  інших
матеріалів  з  питань  розвитку  агропромислового  комплексу  району,  що
розглядаються районною державною адміністрацією.

5.18. Сприяє  техніко-технологічній  модернізації  галузей
агропромислового  виробництва,  розвитку  районного  ринку
сільськогосподарських машин і обладнання, погоджує норми питомих витрат
енергетичних ресурсів у аграрному секторі економіки.

5.19.  Забезпечує  в  межах  своїх  повноважень  реалізацію  державної
політики  у  сфері  державної  таємниці  та  інформації,  виконання  завдань
мобілізаційної  підготовки  та  мобілізаційної  готовності  галузей
агропромислового  виробництва,  виконання  завдань  цивільного  захисту
населення і сільських територій.

5.20.  Забезпечує  дотримання  підприємствами,  установами  та
організаціями  агропромислового  комплексу  вимог  законодавства  з  охорони
праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху.

5.21.  Здійснює  моніторинг  стану  забезпечення  підприємств
агропромислового  комплексу  нафтопродуктами  та  іншими  видами  паливно-
енергетичних ресурсів, відпрацювання заходів щодо його поліпшення.

5.22.  Сприяє  підвищенню  енергоефективності  підприємств
агропромислового  комплексу,  шляхом  впровадження  енергозберігаючих
технологій, техніки і обладнання.

5.18.  Виконує  інші  доручення  і  завдання  керівництва,  що  стосуються
роботи управління.

6. Відділ соціально-економічного розвитку має право:
6.1.  Організовувати  ділове  листування  з  органами  виконавчої  влади,

підприємствами, установами та організаціями у межах наданих повноважень. 
6.2.  Готувати  проект  запитів  на  безкоштовне  отримання  від  органів

виконавчої  влади,  підприємств,  установ,  організацій,  громадських  об'єднань
необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються
діяльності відділу.

6.3.  Організовувати і  проводити в установленому порядку конференції,
семінари, наради з питань, що належать до його компетенції.

6.4.  Здійснювати  перевірку  органів  виконавчої  влади,  підприємств,
установ,  організацій  згідно  з  чинним  законодавством  у  межах  наданих
повноважень.

6.5. Залучати фахівців інших структурних підрозділів органу виконавчої
влади,  підвідомчих підприємств  та  організацій,  за  згодою їх  керівників,  для
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розгляду питань, що належать до його компетенції.
6.6. Одержувати в установленому порядку від інших підрозділів районної

державної  адміністрації,  органів  місцевого  самоврядування,  підприємств,
установ  та  організацій  інформацію,  документи  та  інші  матеріали,  а  від
територіальних органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для
виконання покладених на нього завдань.

6.7. Взаємодіяти з іншими підрозділами районної державної адміністрації,
органами  місцевого  самоврядування,  а  також  підприємствами,  установами,
організаціями незалежно від форми власності та об'єднаннями громадян.

7.  Відділ  соціально-економічного  розвитку  очолює  начальник,  який
призначається  на  посаду  та  звільняється  з  посади  в  установленому  порядку
начальником управління. 

7.1.  Начальник  відділу  соціально-економічного  розвитку  здійснює
керівництво  відділом,  несе  персональну  відповідальність  за  організацію  та
результати його діяльності контролює стан трудової та виконавчої дисципліни. 

7.2.  Забезпечує  дотримання  працівниками  підрозділу  виконавчої
дисципліни,  вимог  Колективного  договору,  Правил  внутрішнього  трудового
розпорядку, Посадових інструкцій та цього Положення.

7.3.  Забезпечує  якісне  виконання  в  установлені  строки  наказів  та
доручень  начальника  управління,  інших  службових  документів  з  питань,
віднесених до компетенції відділу.

7.4.  Визначає  ступінь  відповідальності  спеціалістів  структурного
підрозділу управління.

7.5. Визначає обов'язки своїх підлеглих

Начальник  відділу  виробництва  і
ринків  продукції  рослинництва,
інженерно-технічного  та
юридичного  забезпечення
управління  агропромислового
розвитку В.О. ГУЛАЙ
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