
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Кам'яЕка-Бузька

Про заmверduсення Полоuсення
про вiddiл шропромллсповоzо
ршвumку Кшw'янка-Бузькоi
районноi dерясавноt аdмiнiсmрацii
львiвськоt обласmi

Вiдповiдно до ст.ст.5,42 Закону УкраiЪи <Про мiёцевi державнi
адмiнiстрацii>>, постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 26.09.2012 }lb887
<ПРО затвердження Типовотrэ поJIоженЕяI про структурний пiдроздiл мiсцевоi

lr.ДеРЖаВНОi 4дмiнiстрацiЬ>, нак{ву MiHicTepcTBa аграрноi полiтики та
продовольства Уrgаihи вiд 21 .||.2012 Ns722 та розпорядженIш голови районноi
Державноi адмiнiстрацii вiд 29.01.2018 М49/02-08/18 <Про виконання Закону
Украiни вiд 9 листопад а 20|7 М2190-YIII>:

1. Затвердити Положення Еро вiддiл ацроцромислового розвитку
Кам'янка-Бузькоi районноi державноi адмiнiстрацiT ЛьвiвськоТ областi, що
додаеться

2. Визнати таким, що втратиJIо чиннiсть, розпорядження голови
'районноi державноТ адмiнiстрачii вiд l0.08.2016 Лb364,/02-08l16 к<Про

затвердження положенIut про вiддiл агропромислового розвитку Кам'янка-
Бузькоi районноi державноi 4дмiнiс,грацii>.

3. Контроль за виконанням розпорядженЕя покJIасти на першого
заступника державноi адмiнiстрацii А.Вашкiвського.

Голова B.I. Кирилич



ЗАТВЕРДКЕНО
Розпорядження голови
районноi державноi адмiнiстрацii
ъiд У.а 'еаэrааtа /r/Я, u с-
Хэй/У /

ПОЛОЖЕННЯ
про вiддiл агропромислового розвцтку

Кам'янка-Бузькоi районноi державноi адмiнiстрацii
львiвськоi областi

1. ВiддiЛ агропроМислового розвитку Кадл'янка-Бузькоi районноI
7ДеРЖаВНОi 4ДМiНiСТРаЦii Львiвсъкоi областi (нqдапi вiддiл) уr"орrо.r"."

,' головою Ка^тrл'янка-Брькоi palioHHoi державноТ адмiнiстрацii, входить до скJIал/
районноi державноi адмiнiстрацii та в межах райоlry забезпечуе виконЕlннrl
покJIадених на вцдiл завдань.

2. ВiддiЛ пiдпорядкованиЙ головi Кам'янка-Бузъкоi районноi державноi
адмiнiстрацii, оперативно керiвнику апарату районноi державноi
qДМiНiСТРаЦii, а також пiдзвiтний i пiдконтрольний ir .Щепарiчr."rу
агропромислового розвитку ЛьвiвськоТ обласноТ державноi адмiнiстрацii.

3. ВiДДiл У своiй дiяпьностi керуетъся Констиryцiею та законами УкраiЪи,
актами Президента Украihи, Кабiнеry MiHicTpiB Украhи, iншими нормативно-
правовими актами, розпорядкеннями голiв обласноi та районноi державнот
аДМiНiСТРаЦii, наказами директора .Щепартаменту ацропромислового розвитку
ЛьвiвськоТ обласноi державноi адмiнiстрацii, нак€Lзчlми керiвника апарату
районноi державноi адмiнiстрацii; а також положенням про вiддiл.

4. OcHoBHi завданЕя та функцii вi.щilry:

4.1. Що ocHoBHlD( завдаЕь вiддiлу наJIежать:

забезпечення реагliзацii державноi полiтики у сферi агропромислового
Розвитку, розробленЕя та виконання районних црограм i прогнозiв розвитку
гаlryзей агропромислового виробництва;

- ylacтb у форIчryваннi та реалiзаlдiТ соцiальноi полiтики на селi, стzlлого
розвитку регiонального агропромислового ринку та сiльсъких територiй
району;

- органiзацiя роботи з питань землеробства, тваринництва, племiнноТ
сцрави, кадрового забезпечення, охорони прачi та технiки безпеки;

- ylacTb у форrчrуваннi та забезпеченнi реалiзацii державноi полiтики,
спрямованоi на розвиток агропромислового комплексу;

4.2. Вlддiл вiдповiдно до покJIадених на нього завдань:

- готуе пропозицii до проектiв црограм i прогнозiв регiонального
соцiалъно-економiчною розвитку, а також вiдповiдних цiльових програм

розвитку гагrузей агроцрсмисловою виробництва;



- забезпечуе виконанЕя уN[ов районних програм агропромислового
нацрямку;

- вживае зшrодiв щодо цiльового та ефективного використанЕя
бюджетнlа< коштiв, спрямованlD( за бюджетними про|раI\dами, ,u йборrу.
суб'ектiв господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування
норм порядкiв використання коштiв за за:}наченими бюджетними rrрограмами;

забезпечуе викон€лння механiзму надання державноi пiдтримки, яка
передбачена законодавством, сiлъськогосподарсъким товаровиробникам ycix
форм власностi та господарювання;

- ЗДiЙСНЮе аналliз статистичних показникiв дiяльностi
аГРОпромислового компJIексу району та надання вiдповiдноТ iнформацii

.lДеПаРтам."ч ацроцромислового розвитку обласноi державноi адмiнiстрацii для
, прийняття рiшенъ i впров4дження за><одiв, що забезпечують пiдвищення

еКОНОМiЧноi ефеlстивностi роботи агропромислового комплексу, т& дозволяють
забезпечувати продовольчу безпеку держави на вiдповiдному piBHi;

- здiЙснюе аналiз стану та перспектив розвитку харчовоТ i переробноi
промисловостi врайонi; 

ft- координуе виконання обласних i гаlryзевих програм розвитку галузеfr
тваринництва;

- вивчае попит на тваринницьку продукцiю та сприяе формуванню
iнфраструктури ринку з метою збуту виробленоi тваринницькоi продукцii,
сприяс заlгr{енню iHBecTopiB ;

- забезпечуе широке висвiтлення досягненъ,у галузях тваринництвq
птаriвництва, бджiльництва, сприяе участi пiдприемств, установ i органiзацiй
ycix форм власностi у виставках, ярмарках, аукцiон€lх тощо;

- коордиIтуе дiяльнiстъ та створюе сприятливi умови дJI;I

сiльськогосподарськID( товаровlаробншсiв, сцрямованi на розв'язання завданъ,
,пов'язанш< iз виробництвом продукцii рослинного походженЕя;

- розробляе та координуе регiонапьнi та гагryзевi програI\dи розвитку
рослинництва з урa>(уванЕям кон'юнктури аграрною ринку та екологiчНих
вимог;

- форr"ry" поточну та перспективну потребу сiльськогосподарських
товаровиробникiв у мiнерапьних добрива<, HaciHHi, садивному матерiалi та
iнших матерiаllьно-технiчних ресурсах;

_ проводить опрацювання цропозицiй щодо запrIення iнвестицiй для
технiчного переоснащення ацропромислового комплексу району;

- здiйснюс монiторинг стаЕу забезпечення пiдприсмств
агропромислового комплексу нафтопродукт€лI\dи та iншими виДами ПаГIИВНО-

енергетичних peclpciB, вiдпрацюв€лння заходiв щодо його полiпшення;

_ надае допомоry пiдприемствам, .ycTaHoBEtM та орг€tнiзацiям З пиТаНЬ

додержанIIя правиJI ведення бухгаirтерського облiку i фiнансовоi ЗвiтнОСТi,



виявJIяе цриWш}r та фалсти непроддтивнID( витрат i втрат на пiдприемств€lх
агропромислового комплексу;

- КООРДИНУе ДОТРИМаННя пИцриемствами, установ€tми та органiзацiями
агропромислового комплексу вимог законодавства з охорони працi, пожежноi
безпеки та безпеки доро}кнього руху;

- забеЗпечуе органiзацiЮ виставкОво-ярмарковоi дiяльностi у сферi
ацропромислового розвитку;

- ЗабеЗПечУе, У межa>( cBoik повнов€Dкень, захист прав i законних
iHTepeciB фiзичних та юридичних осiб;

- вноситъ пропозицii щодо проекту районного бюджеry;

i - бере участь у пiдготовцi за<одiв щодо регiонального розвитку;
j - РОЗРОбляе проекти розпоряджень голови районноi державноi
адмiнiстрацiь у визначених законом випадкil(;

- бере rIасть у пiдготовцi звiтiв голови районноi державноi
4дмiнiстрацiТ для ix розгляду на cecii районноi ради;

готуе самостiЙно або разом з iншими структурним5,I пiдроздiлами
iнформаlдiйнi та шrапiтичнi матерiалrа для подання головi районноi державноi
адмiнiстрацii;

- забезпечуе здiйснення зшrодiв щодо запобiгання та протидii корупцii;

- готуе (бере )ласть у пiдготовцi) проекти угод, договорiв,
меморандумiв, протоколiв зустрiчей делегацiй i робочих цруп у межах cBoik
повноважень;

- розглядае в ycTaIIoBлeIroMy законодавством порядку зверненнrt
громадян;

- оцраIlьовуе запити та звернення народних деггутатiв Украiни та

.деггугатiв вiдповiдних мiсцевих р4д;

- забезпечу€ доступ до гryблiчноi iнформаIдii, розпорядником якоТ BiH е;

- постiйно iнформуе населення про cT€lrr здiйсненIIя визначених закоIюм
повнова)кень;

- контролюе органи мiсцевого сiл&Iоврядування та надае методичну
допомоry з питань здiйснення наданш( iM законом повноважень органiв
виконавчоТ влади;

_ здiйснюе повновскення, делегованi органашrи мiсцевого

забезпечуе, у межa>( cBoik повноважень дотримання вимоГ

законодавства з охорони працi, пожежноi безпеки;

_ органiзовуе робоry з укомплектування, зберiгання, облiКУ Та

використанЕя архiвншс докуrллентiв;



бере 1пrасть у вирiшеннi, вiдповiдно до законодавства, колективних
трудових спорiв (конфлiктiв);

забезпечус захист персональних даних;
- здiйснюе iншi передбаченi законом повнов€Dкення.

5. Вiддiл у меж€лх своеi компетенцii бере )ластъ:
- У розробленнi та здiйсненнi на регiональному piBHi заходiв щодо

- У ПОШИРеННi ДОсвiду пiдприемств ацроцромислового виробництва
регiону;
}.;' , У КОМПЛеКСНОМУ РОЗВиткУ сiльських територiЙ, здiЙсненнi заходiв
ЩОДО ПОЛiпшення демографiчноi сиryацii в pe.ioHi, координуе дiяльнiстъ
ВiДПОВiДних слркб з питань реаlriзацiТ соцiа"llъноi полiтики на селi;

- У РОЗРОбЛеннi rrрогнозу економiчного та соцiалъного розвитку району,
ocHoBHID( ПОКаЗниКiв розвитку гаlryзеЙ рослинництва, тваринництва та
ПТаХiВНицтВа з урtжранням попиту i пропозицiй на сiльсъкогосподарську

. ;l,

продукцlю;

- ВИКОЕУе iншi функцii, що виIIливаютъ з гIокJIадених на нього завдань.

6. Вiддiл для здiйснення повновarкень та виконанЕя завд€tнъ мае право:

- одержувати в ycTaHoBJIeHoMy законодавством порядку вiд iнших
cTpyкTypHlol пiдроздiлiв районноi державноi адмiнiстрацii, органiв мiсцевого
сап,Iоврядування, пiдщrиемств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми
впасностi та ix посадовI,D( осiб iнформацiю, документи i матерiали, необхiднi
дJIя виконанЕя покJIаденID( на нього завдань;

- загryrqати до виконання окремих робiт, участi у вивченнi окремшк
питань спецiалiстiв, фаriвцiв iнlшах структурних пiдроздiлiв
,райдержадмiнiстрацii, пiдприемств, ycT€lHoB та органiзацiй (за погодженням з iх
керiвникш"), цредставникiв цромадських об'еднань (за згодою);

- вносити в установпеному порядку пропозицiТ щодо удосконалеЁня
роботи районноI державноi адмiнiстршlii у гаilузi агропромислового
виробництва;

- користуватись в устаIIовJIеному порядку iнформацiйними базами
органiв виконавчоi вJI4ди, системами зв'язку i комунiкацiй, мережами
опецiаrrьного зв'язку та iншrашrи технiчними засобами;

_ скJIикати в установленому порядку наради, проводити семiнари та
конференцii з питанъ, що належать до компетенцii вiддiJIу.

7. Вiддiл в установленому законодавством порядку та у меж€lх

повновФкень взаемодiе з iншими структурними пiдроздiлами, апаратОМ

районноi державноТ адмiнiстраrцii, органами мiсцевого самоврядуванЕя,
територi€лJIъними органаDIи MiHicTepcTB, iнших цеirтральних органiв виконавЧОI
влаци, а також пiдприемствами, установ€tми та органiзацiями, нез€rлежно вiД



форми ыrасностi, з метою створення умов для провадженнrt послiдовноi та
РГОДЖеНОТ дiяпьностi щодо cTpoKiB, перiодичностi одержання i передачi
iНфОРМацii, необхiдноi для Еапежного виконанЕя покJIадених на нъого завдань
та здiйсненЕя заппанованих за<одiв.

8. ВiДДiЛ ОчОJIюе начапьник, який призначаетъся на посад/ i звiльняеться з
ПОСаДИ ГОЛОВОЮ РаЙонноi державноi адплiнiстршlii за погодженням з директором
ДеПаРТаМенТУ агропромислового розвитку Львiвськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii в установленому законодавством порядку.

9. Начапьник вiддilry:

- ЗДiЙснюе керiвництво вiддiлом, несе персон€Lльну вiдповiдальнiсть за
ОРГаНiЗаIдiю та результати його дiялъностi, сприяе створенню н€tJIежних умов

,"працi у вiддiлi;

- пода€ на затвердження головi районноi державноi адмiнiстрацii
положення цро вiддiл;

- розробляе пос4довi iнструкцii працiвникiв вiддiлу та розподiляе
обов'язки мiж ними;

ппаIIуе робоry вiддi.гry, вноситъ пропозицii щодо форft,лування планiв
роботи районноТ державноi адмiнiстрацii;

- вживае за><одiв до удосконаленЕя органiзацii та пiдвищення
ефективностi роботи вiддi.гry;

- звiтуе перед головою районноi державноi адмiнiстрацii про виконання
покJiадених на вiддiл завданъ та затверджених планiв роботи;

може входити до ск;Iаду колегiТ районноi державноi адмiнiстрацii;

- може брати }пIасть у засiданЕях органiв мiсцевого сЕll\dоврядування;

_ представJIяе lнтереси вlддlJry у взаемовlдносинzlх з lншими
структурними пiдроздiлаlrли районноi державноi qдмiнiстрацiТ, iншими
центральними органами виконавчоi вл4ди, органами мiсцевого с€li\4оврядуваrfrrя,

пiдприемствами, установами та органiзацiями - за дорrIенням керiвництва

районноТ державноi адмiнiстрацii;
_ видае у межах cBoik повнов€Dкень нака:}и, органiзовуе контроль за lx

виконанЕям;

накази нормативно-правового характеру, якi зачiпають права, свобоДИ i
законнi iнтереси громадян або м€}ють мiжвiдомчий характер, пiдлягають

державнiй реестрачii в Головному територiалъЕому управлiннi ЮСтиЦii У
Львiвсъкiй областi;

- органiзовуе робоry з пiдвищення рiвня професiйноi компетентностi

держЕлвних с.lryжбовцiв структурного пiдрозлiлry; 
.

_ подае керiвнику апарату районноi державноi адмiнiстрацii пропОЗИЦii

щодо цризначення на посаду та звiльненЕя з посади у порядку, передбаченому



законодавствоМ црО державнУ сJryжбу, державних слryжбовцiв вiддiлу,
присвоеШ{я iМ ршrгiВ державнID( службовцiв, ix заохочення та притягнення до
дисщаrшiнарноi вiдповiдапьностi;

- подае керiвнику апарату районноi державноi адмiнiстрацii пропозицii
щодо гtрийняття на робоry та звiльнення з роботи у порядку, передбаченому
зЕlконодавством цро працю, гlрацiвникiв вiддilry, якi не е державними
с-гrужбовЦями, ix заохоченнЯ та притягнення до дисциплiнарноi
вiддlовiдальностi;

- цроводить особистий прийом громадян з пит€tнъ, що належать до
компетенцii вiддiлrу;

- ЗабеЗПеЧУе ДОтримання працiвниками вiддiлу правил внутрiшнього
_l сrryжбовою розпорядку та виконавськоТ дисциплiни;

- здiйснюе iншi повнова)кення, визначенi законом.

10. НаКаЗи начапьника вiддirry, що сушеречатъ Конституцii та закон€lм
Ущраiни, актап{ Президента УIgанип Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи, MiHicTepcTB,
iНIШах централъних орг€лнiв виконавчоi вJIаци, можуть буr" cкacoBaнi головою
РаЙОНнОi державноТ адмiнiстрацii, директором департаменту агропромислового
розвитку Львiвсъкоi обласноi державноi qдмiнiстрацii.

11. Граничну чиселънiсть, фо"д оIIлати црацi працiвникiв вiддi.гry
визначае голова рйонноi державноТ адмiнiстрацii у межах вiдповiдних
бюджетних призначень.

12. Штатний розпис та кошторис вiддiлу затверджуе голова районноi
державноi 4дмiнiстрацii.

13. Вiддiл мае печатку iз cBoiM наliменуванЕям, власнi бланки.


