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

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ виробництва і ринків продукції рослинництва,

інженерно-технічного та юридичного забезпечення
управління агропромислового розвитку

районної державної адміністрації.

1. Відділ  виробництва  і  ринків  продукції  рослинництва,  інженерно-
технічного та юридичного забезпечення є структурним підрозділом управління
агропромислового розвитку Чугуївської районної державної адміністрації (далі
– відділ), підзвітним і підконтрольним начальнику управління.

2. Відділ  виробництва  і  ринків  продукції  рослинництва,  інженерно-
технічного  та  юридичного  забезпечення 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
рослинництва, інженерно-технічного та юридичного забезпечення є:

3.1. Організація роботи з питань землеробства, охорони праці та техніки
безпеки.

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

4. Відділ  виробництва  і  ринків  продукції  рослинництва,  інженерно-
технічного  та  юридичного  забезпечення,  відповідно до покладених на  нього
завдань:

4.1. Готує  пропозиції  до  проектів  програм  і  прогнозів  районного
соціально-економічного  розвитку,  а  також  відповідних  цільових  програм
розвитку галузей агропромислового виробництва.

4.2. Вносить пропозиції  щодо  удосконалення  механізму  державної
підтримки  підприємств  галузей  агропромислового  виробництва,  розвитку
малого  підприємництва  на  селі,  в  тому  числі  фермерських  і  особистих
селянських господарств.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran1654#n1654
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4.3. Надає  методичну  допомогу  сільськогосподарським
товаровиробникам  з  питань  науково-технічних  розробок,  провадження
інноваційно-інвестиційної  діяльності,  інформатизації,  нарощення експортного
потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробництв.

4.4. Сприяє впровадженню заходів для боротьби з корупцією в галузях
агропромислового виробництва.

4.5. Розробляє і вносить пропозиції до районної державної адміністрації з
питань  збереження,  відтворення  та  охорони  родючості  ґрунтів,  консервації
деградованих і малопродуктивних земель.

4.6. Бере  участь  у  проведенні  агрохімічної  паспортизації  земель
сільськогосподарського призначення.

4.7. Сприяє  забезпеченню  цільового,  ефективного  використання
сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель.

4.8. Бере  участь  у  здійсненні  заходів  щодо  збереження  меліоративних
систем.

4.9. Координує  діяльність  сільськогосподарських  товаровиробників  з
питань визначення ними потреби у пестицидах і агрохімікатах та їх фактичного
надходження в район.

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

4.11. Сприяє  поліпшенню  екологічного  стану  виробництва  та
природоохоронної діяльності.

4.12. Сприяє  поліпшенню  виробничих  умов  праці  товаровиробників,
підвищенню рівня їх кваліфікації та продуктивності праці.

4.13. Координує  діяльність  та  створює  сприятливі  умови  для
сільськогосподарських  товаровиробників,  спрямовані  на  розв'язання  завдань,
пов'язаних із виробництвом продукції рослинного походження.

4.14. Формує  поточну  та  перспективну  потребу  сільськогосподарських
товаровиробників  у  мінеральних  добривах,  засобах  захисту  рослин,  насінні,
садивному матеріалі та інших матеріально-технічних ресурсах.

4.15. Проводить роботу щодо удосконалення організаційної структури і
штатного розпису управління.

4.16. Розглядає в установленому законодавством порядку, в межах своєї
компетенції та відповідно до покладених на відділ функціональних обов’язків,
розглядає заяви, звернення та пропозиції,  які надходять до управління, готує
обґрунтовані висновки і пропозиції, проекти відповідей на них у встановлені
законодавством терміни.

4.17. Передає у встановленому порядку та визначені  строки до сектору
забезпечення доступу до публічної інформації районної державної адміністрації
інформацію,  яка  відповідно  до  Закону  України  «Про  доступ  до  публічної
інформації» є публічною, крім інформації з обмеженим доступом.
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4.18. Розробляє  проекти  розпоряджень  голови  районної  державної
адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових
актів з питань реалізації галузевих повноважень.

4.19. Бере  участь  у  підготовці  звітів  голови районної  державної
адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради.

4.20. Інформує  населення  про  стан  здійснення  визначених  законом
повноважень.

4.21. Забезпечує  у  межах  своїх  повноважень  реалізацію  державної
політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

4.22. Забезпечує захист персональних даних.
4.23. Здійснює передбачені законом галузеві повноваження.
5. Відділ  виробництва  і  ринків  продукції  рослинництва,  інженерно-

технічного та юридичного забезпечення у межах своєї компетенції бере участь:
5.1. У комплексному розвитку сільських територій, координує діяльність

відповідних служб з питань реалізації соціальної політики на селі.
5.2. У розробці  та  здійсненні  заходів  щодо  державного  регулювання

основних ринків сільськогосподарської продукції на районному рівні.
5.3. У формуванні та забезпеченні реалізації державної аграрної політики,

спрямованої  на  розвиток  агропромислового  комплексу  та  гарантування
продовольчої безпеки району.

5.4. В організації продовольчого ринку.
6. Відділ  виробництва  і  ринків  продукції  рослинництва,  інженерно-

технічного та юридичного забезпечення 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, необхідні
для виконання покладених на нього завдань.

6.2. Залучати  до  виконання  окремих  завдань,  до  участі  у  вивченні
окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної
державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з
їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

6.3. Організовувати  і  проводити  семінари  та  конференції  з  питань,  що
належать до компетенції управління агропромислового розвитку.

7. Відділ  виробництва  і  ринків  продукції  рослинництва,  інженерно-
технічного та юридичного забезпечення під час виконання покладених на нього
завдань  взаємодіє  з  іншими  підрозділами  районної  державної  адміністрації,
органами  місцевого  самоврядування,  а  також  підприємствами,  установами,
організаціями незалежно від форми власності та об'єднаннями громадян.

8. Відділ  виробництва  і  ринків  продукції  рослинництва,  інженерно-
технічного  та  юридичного  забезпечення  очолює  начальник  відділу,  який
призначається на посаду і звільняється з посади начальником управління.

9. Начальник  відділу  виробництва  і  ринків  продукції  рослинництва,
інженерно-технічного та юридичного забезпечення:
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9.1. Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за
організацію та результати його діяльності.

9.2. Сприяє створенню належних умов праці у відділі.
9.3. Забезпечує  дотримання  працівниками  підрозділу  виконавчої

дисципліни,  вимог  Колективного  договору,  Правил  внутрішнього  трудового
розпорядку, Посадових інструкцій та цього Положення.

9.4. Визначає  ступінь  відповідальності  спеціалістів  структурного
підрозділу управління.

9.5. Визначає обов'язки своїх підлеглих.

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


