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

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ виробництва і ринків продукції тваринництва

управління агропромислового розвитку
районної державної адміністрації

1.  Відділ  виробництва  і  ринків  продукції  тваринництва  є  структурним
підрозділом  управління  агропромислового  розвитку  Чугуївської  районної
державної  адміністрації  (далі  -  відділ),  підзвітним  та  підконтрольним
начальнику управління.

2. Відділ виробництва і ринків продукції тваринництва 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 та цим Положенням.

3. Основними  завданнями  відділу виробництва  і  ринків  продукції
тваринництва є:

3.1.  Створення  належних  умов  для  організації  виробництва  і  збуту
сільськогосподарської продукції та продовольства, сприяння розвитку ринкової
інфраструктури, а також проведення моніторингу агропродовольчого ринку.

3.2. Участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики,
спрямованої  на  розвиток  агропромислового  комплексу  та  гарантування
продовольчої безпеки району.

3.3.  Забезпечення  правильної  організації  бухгалтерського  обліку  та
фінансової звітності.

3.4. Участь у реалізації державної аграрної та соціальної політики на селі.
3.5.  Участь  в  межах  своїх  повноважень  у  здійсненні  заходів  з  питань

збереження, відтворення та раціонального використання земельних та водних
природних ресурсів, охорони праці і техніки безпеки. 

4.  Відділ  виробництва  і  ринків  продукції  тваринництва, відповідно  до
покладених на нього завдань:

4.1. Аналізує стан розвитку галузі тваринництва.
4.2. Веде облік та звітує про використання коштів державного бюджету з

питань розвитку тваринництва, які надходять до товаровиробників як учасників
цільових програм державної підтримки сільського господарства.



4.2. Сприяє  оптимізації  територіального  розміщення  галузей
тваринництва, їх концентрації та спеціалізації.

4.3. Надає сільськогосподарським товаровиробникам всіх форм власності
консультативну  допомогу  з  питань  розвитку  тваринництва,  ведення
бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

4.4. Сприяє  організації  безпечного  ведення  агропромислового
виробництва з питань тваринництва.

4.5.  Сприяє  запровадженню  інформаційних  технологій  в  діяльність
сільськогосподарських підприємств всіх форм власності, проводить моніторинг
агропродовольчих ринків, сприяє розвитку статистики в галузі тваринництва.

4.6.  Забезпечує  перехід  підприємств  агропромислового  виробництва  на
стандарти якості і безпеки аграрної сировини і продовольства.

4.7.  Сприяє  вирощуванню  екологічно  безпечної  сільськогосподарської
продукції,  організації  виробництва  продуктів  дитячого  та  профілактичного
харчування.

4.8. Сприяє забезпеченню сільськогосподарських товаровиробників усіх
форм  власності  племінною  худобою,  засобами  захисту  тварин,  та  іншими
матеріально-технічними ресурсами.

4.9.  Сприяє  освоєнню  енергозберігаючих  технологій  та  конкурентних
систем ведення, тваринництва і кормовиробництва.

4.10.  Координує  розвиток  сфери  заготівель,  переробки  та  торгівлі
агропромислового виробництва.

4.11. Забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, яка
передбачена  законодавством,  сільськогосподарським  товаровиробникам  усіх
форм власності та господарювання.

4.12.  Вносить  пропозиції  щодо  напрямів  державної  підтримки
вітчизняних сільгосптоваровиробників усіх форм власності в ринкових умовах.

4.13. Забезпечує широке висвітлення досягнень у галузях тваринництва,
птахівництва та бджільництва.

4.14.  Сприяє  в  участі  підприємств,  установ  і  організацій  усіх  форм
власності у виставках, ярмарках, аукціонах тощо.

4.15.  Забезпечує  роботу,  спрямовану  на  розвиток  племінної  справи  у
тваринництві,  проведення  комплексної  оцінки  (бонітування)
сільськогосподарських тварин.

4.16. Аналізує стан розвитку галузей агропромислового виробництва та
готує пропозиції до проектів районного бюджету.

4.17.  Сприяє  запровадженню  інформаційних  технологій  в  діяльність
сільськогосподарських підприємств всіх форм власності.

4.18.  Сприяє  розвитку  статистики  в  галузях  агропромислового
виробництва.

4.19. Бере участь у реалізації державної політики у сфері зайнятості  та
оплати праці.

4.20.  Готує  пропозиції  до  проектів  програм  і  прогнозів  районного
соціально-економічного  розвитку,  а  також  відповідних  цільових  програм
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розвитку галузей агропромислового виробництва.
4.21.  Вносить пропозиції  щодо  удосконалення  механізму  державної

підтримки  підприємств  галузей  агропромислового  виробництва,  розвитку
малого  підприємництва  на  селі,  в  тому  числі  фермерських  і  особистих
селянських господарств.

4.22. Створює  належні  умови  для  формування  і  розвитку
сільськогосподарських  дорадчих  служб,  вносить  районній  державній
адміністрації пропозиції до проекту місцевого бюджету в частині фінансування
соціально спрямованих дорадчих послуг.

4.23. Вживає заходів щодо цільового та ефективного використання коштів
державного  бюджету,  спрямованих  за  бюджетними  програмами,
затвердженими Міністерством  аграрної  політики та  продовольства України,
законами України про державний бюджет на відповідний рік.

4.24.  Інформує  суб'єктів господарювання  агропромислового  комплексу
стосовно  застосування  норм та порядків  використання  коштів  затверджених
бюджетних програм.

4.25.  Здійснює контроль  за  використанням  коштів,  що виділяються  на
фінансування цільових програм у тваринництві.

4.16.  Виконує  інші  функції,  що  випливають  з  покладених  на  нього
завдань.

5.  Відділ  виробництва  і  ринків  продукції  тваринництва  в  межах  своєї
компетенції  бере  участь  у формуванні  та  забезпеченні  реалізації  державної
аграрної  політики,  спрямованої  на  розвиток  агропромислового  комплексу  та
гарантування продовольчої безпеки району.

6. Відділ виробництва і ринків продукції тваринництва має право:
6.1.  Одержувати  в  установленому  законодавством  порядку  від  інших

структурних підрозділів  районної  державної  адміністрації,  органів  місцевого
самоврядування,  підприємств,  установ  та  організацій  незалежно  від  форми
власності  та  їх  посадових  осіб  інформацію,  документи  і  матеріали,  а  від
територіальних органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для
виконання покладених на нього завдань.

6.2.  Залучати  працівників  інших  структурних  підрозділів  районної
державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з
їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

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

7. Відділ виробництва і ринків продукції тваринництва під час виконання
покладених  на  нього  завдань  взаємодіє  з  іншими  підрозділами  районної
державної  адміністрації,  органами  місцевого  самоврядування,  а  також
підприємствами,  установами,  організаціями усіх  форм  власності  та
об'єднаннями громадян.

8. Відділ виробництва і ринків продукції тваринництва очолює начальник
відділу,  який  призначається  на  посаду  і  звільняється  з  посади  начальником
управління.
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8.1.  Начальник відділу виробництва  і  ринків  продукції  тваринництва:
здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за
організацію та результати його діяльності,  сприяє створенню належних умов
праці в секторі.

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

8.3.  Визначає  ступінь  відповідальності  спеціалістів  структурного
підрозділу управління.

8.4. 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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