Д одаток 5
до розпорядж ення голови
обласної держ авної адміністрації

Ф У Н КЦ ІЇ І П О В Н О В А Ж ЕН Н Я
заступника голови обласної держ авної адм іністрації з питань аграрного і
промислового комплексу, екології та природних ресурсів
Рищ ука Євгена М иколайовича
1. В ідповідає за реалізацію в області держ авної та регіональної політики
в галузях аграрного та промислового комплексу, інвестиційної діяльності,
екології та природних ресурсів.
2. О рганізовує
розробку
та
виконання
програм
розвитку
і
функціонування аграрного та промислового комплексу області, соціального
розвитку села, забезпечує впровадж ення сучасних наукових технологій
виробництва, підвищ ення конкурентоспромож ності пром ислової продукції.
3. У меж ах повноваж ень вносить на розгляд голови обласної держ авної
адміністрації пропозиції щодо залучення інвестиційних проектів для розвитку
інфраструктури області. Сприяє формуванню імідж у і привабливості території
області, впровадж енню нових інвестиційних технологій та світового досвіду.
4. Забезпечує розроблення перспективних планів і прогнозів соціальноекономічного розвитку області в частині, що стосується агропромислового
комплексу та соціального розвитку села, пром исловості, пропозицій до програм
приватизації держ авного та комунального майна на території області в
аграрному та пром исловому комплексі, удосконалення структури управління
ним.
І
5. К оординує роботу
щодо
матеріально-технічного
і сервісного
забезпечення сільгосптоваровиробників, упровадж ення в сільськогосподарське
виробництво досягнень науки і передових технологій, укладення угод на
забезпечення сировиною підприємств переробної промисловості.
6. Забезпечує і контролю є реалізацію м ісцевими органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами аграрної,
земельної реформи, перебудову виробничих відносин на селі, виконання
програм продовольчого забезпечення населення.
7. Забезпечує виконання держ авного та регіонального замовлення на
сільськогосподарську продукцію , сприяє ф ормуванню на території області
прозорої та конкурентної ринкової інф раструктури щ одо матеріальнотехнічного забезпечення та ринків збуту продукції аграрного та промислового
комплексу.
8. С прияє організації та розвитку селянських (фермерських) господарств,
малого бізнесу в системі агропромислового комплексу.
9. Забезпечує реалізацію в області заходів щодо:

- розвитку селекційно-племінної роботи, ведення насінництва, захисту
рослин від хвороб і ш кідників;
- розвитку зрош уваного землеробства, збереж ення меліоративних систем;
- здійснення контролю за якістю сільськогосподарської продукції;
- оновлення парку сільськогосподарської техніки та розш ирення мережі
сервісного обслуговування сільгосптоваровиробників;
- збереж ення і відтворення рибних ресурсів;
- залучення
науково-дослідних
закладів
у
сільськогосподарське
виробництво;
- передачі до комунальної власності! закладів соціально-культурного
призначення на селі, розвитку та функціонування сільського комунального
господарства.
10. Готує пропозиції для подання обласній раді та здійсню є заходи щодо
реалізації її ріш ень з питань приватизації земель та їх вилучення для держ авних
потреб, сприяє виріш енню зем ельних спорів у випадках, передбачених
законодавством.
11. Забезпечує розробку та реалізацію програми функціонування
переробних підприєм ств усіх форм власності. Вносить та реалізує узгоджені
пропозиції з реструктуризації, реформування підприємств переробної галузі.
12. В ідповідає за встановлення та зміну меж населених пунктів, виріш ує
питання адміністративно-територіального устрою в частині земельних
відносин.
13. О рганізовує роботу та здійсню є необхідні заходи щодо ліквідації
епідемій, епізоотій, інш их надзвичайних екологічних ситуацій, забезпечує
інформування про них населення, залучення в установленом у законом порядку
до цих робіт підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та
громадян.
14. К оординує в області діяльність місцевих зем левпорядних органів.
15. Здійсню є контроль за використанням кош тів, що надходять у порядку
відш кодування
втрат
сільськогосподарського
і
лісогосподарського
виробництва, п о в’язаних із вилученням (викупом) зем ельних ділянок.
16. О рганізовує здійснення держ авного контролю на підприємствах, в
установах та організаціях системи аграрного та промислового комплексу за:
- виконанням держ авних контрактів і зобов’язань перед бюджетом,
належним і своєчасним відш кодуванням збитків, заподіяних державі;
- станом ф інансової дисципліни, обліку та звітності;
- збереж енням і раціональним використанням держ авного майна;
- використанням та охороною земель, лісів, надр, води, атмосферного
повітря, рослинного і тваринного світу та інш их природних ресурсів;
- додерж анням виробниками продукції стандартів, технічних умов та
інших вимог, п о в’язаних з її якістю та сертифікацією ;
- додерж анням санітарних і ветеринарних правил, збиранням, утилізацією
і захороненням промислових, побутових та інш их відходів.

17. Забезпечує реалізацію заходів щ одо погаш ення заборгованості із
заробітної плати і своєчасної виплати її в аграрному та промисловому
комплексі.
18. Сприяє організації та розвитку малого і середнього бізнесу в галузі
промисловості.
19. Розробляє для подання обласній раді та забезпечує виконання
регіональних екологічних програм, готує звіти про їх реалізацію ; вносить до
відповідних органів пропозиції щодо держ авних екологічних програм.
20. Розробляє
та
забезпечує
виконання
затвердж ених
у
встановленому законом порядку програм раціонального використання земель,
лісів, підвищ ення родю чості ґрунтів, збереж ення рослинного і тваринного
світу.
21. Вж иває заходів щ одо відш кодування ш коди, заподіяної поруш енням
законодавства
про
охорону
довкілля,
громадянами,
підприємствами,
установами, організаціями незалежно від форм власності.
22. Вносить відповідним органам місцевого самоврядування пропозиції
щодо організації територій та о б ’єктів природно-заповідного фонду місцевого
значення та інш их територій, що підлягаю ть особливій охороні.
23. Інф ормує населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан
довкілля, а також про заходи, що вж иваю ться для його поліпш ення.
24. В носить в установленому законом порядку пропозиції про зупинення
діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності у
разі поруш ення ними законодавства про охорону довкілля та санітарних
правил.
25. Забезпечує розроблення та здійсню є контроль за дотриманням правил
користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення
питних, побутових та інш их потреб населення, зонами санітарної охорони
джерел водопостачання, обмежує або забороняє використання підприємствами
питної води у промислових цілях.
26. Готує для надання обласній раді у випадках, передбачених законом,
пропозиції щ одо розподілу коштів, які надходять до фонду охорони
навколиш нього природного середовищ а за скиди та викиди забрудню ю чих
речовин і розміщ ення відходів.
27. Забезпечує виконання повноваж ень облаЬної держ авної адм іністрації
у сфері екології та використання природних ресурсів, видобування корисних
копалин.
28. Забезпечує розробку та реалізацію програми щодо структурної
перебудови пром ислового комплексу області, ф ункціонування промислових
підприємств усіх форм власності.
29. Сприяє розвитку науки і техніки, реалізації регіональних науковотехнічних програм, впровадженню нових екологічно безпечних технологій,
підвищ енню технічного рівня виробництва та якості продукції; забезпечує
охорону прав винахідників і раціоналізаторів.

30. В носить
пропозиції
щодо
розвитку
експортного
потенціалу
промисловості області, стимулю вання виробництва ім портозамінної продукції.
31. Сприяє залученню на договірних засадах підприємств, установ,
організацій до участі в розвитку та створенні нових потужностей для випуску
необхідної для населення продукції, створенню спільних підприємств,
заснованих на базі о б ’єднання майна різних форм власності, у тому числі
підприємств з іноземними інвестиціями. Вж иває заходів до організації
виробництва товарів народного споживання у підвідомчій сфері.
32. Забезпечує розробку та реалізацію заходів зі створення в області
регіональної логістичної мережі з реалізації продукції агропромислового
комплексу, харчових та переробних підприємств, просування її на
міжрегіональний і зовніш ні ринки, розвитку інфраструктури аграрного ринку,
мереж з матеріально-технічного забезпечення та сервісного обслуговування
сільгосптоваровиробників.
33. О рганізовує роботу по здійсненню необхідних заходів щодо ліквідації
епідемій, епізоотій, інш их надзвичайних екологічних ситуацій, забезпечує
інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку
до цих робіт підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та
громадян.
34. У межах повноваж ень спільно з територіальним и підрозділами
центральних органів виконавчої влади, орранами місцевого самоврядування
аналізує діяльність підприємств усіх галузей та різних форм власності щодо
екологічної безпеки. При необхідності готує матеріали на розгляд колегії
обласної держ авної адміністрації, на сесію відповідної ради щодо керівників
підприємств, діяльність яких становить загрозу для здоров’я та життя членів
територіальних громад області.
35. Бере участь у мобілізаційній роботі та забезпечує додержання
законодавства про мобілізаційну підготовку.
36. Спрямовує і контролю є роботу структурних підрозділів обласної
державної адміністрації:
- Д епартаменту агропромислового розвитку;
- Д епартаменту екології та природних ресурсів;
- Д епартаменту інвестиційної та промислової політики.
37. За дорученням голови обласної держ авної адміністрації забезпечує
координацію діяльності та сприяє у виконанні покладених завдань:
- Головному управлінню Д ерж геокадастру у Х ерсонській області;
- управлінню охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та
регулю вання рибальства в Х ерсонській області;
- Головном у управлінню Д ерж продспож ивслуж би в Х ерсонській області;
- Д ерж авній екологічній інспекції у Х ерсонській області;
- Х ерсонськом у обласному управлінню водних ресурсів;
- Х ерсонськом у обласному управлінню лісового та мисливського
господарства;
- Х ерсонськом у обласному центру з гідрометеорології;
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- Х ерсонській ф ілії держ авної установи “Д ерж грунтоохорона”;
- П івденно-українській гідрогеологічній експедиції;
- управлінню П івнічно-Кримського каналу;
- Х ерсонськом у
науково-дослідному
центру
продуктивності
агропромислового комплексу;
- управлінню
Головного Каховського
магістрального
каналу
Д ерж водагентства України;
- Д П “А гентство з ідентифікації і реєстрації тварин” ;
- ДП “П івденний науково-виробничий агроекологічний центр Інституту
агроекології і природокористування НА А Н У ” ;
- Х ерсонській регіональній ф ілії Ц ентру держ авного земельного
кадастру;
- ДП
“Х ерсонський
науково-дослідний
та
проектний
інститут
землеустрою ” ;
- Х ерсонському
обласному
навчально-курсовому
комбінату
агропромислового комплексу;
- асоціації “Х ерсонсількомунсервіс” .
38. Забезпечує взаємодію з:
- А соціацією фермерів та приватних зем левласників Х ерсонської області;
- Х ерсонською обласною асоціацією молокопереробних підприємств;
- А соціацією підприємств-виробників хліба в Х ерсонській області;
- Х ерсонською філією НА К “У крагролізинг” ;
- Х ерсонською обласною радою У країнського товариства мисливців та
рибалок;
- Х ерсонським регіональним відділенням У країнської насіннєвої
асоціації;
- Інститутом рису НА АНУ;
- Інститутом тваринництва степових районів ім.М .Ф .Іванова “АсканіяНова” ;
- Д ВН З “Х ерсонський держ авний аграрний університет” ;
- Інститутом післядипломної освіти та дорадництва Д ВН З «Херсонський
державний аграрний університет»;
- Інститутом зрош уваного землеробства Н А А Н У та регіональним
південно-степовим науково-інноваційним центром;
- С теповим ім .В .М .В иноградова філіалом У країнського НДІЛГА;
- Д П “В иробничий південний біотехнологічний центр”;
- Х ерсонським регіональним відділенням А грарної біржі;
- Х ерсонським регіональним відділенням А грарного фонду;
- Х ерсонським регіональним відділенням У країнського держ авного фонду
підтримки ф ермерських господарств;
- Д Н ВП “В инконсервпроект” ;
- Біосферним заповідником “А сканія-Н ова” ім. Ф .Е.Ф альц-Ф ейна;
- Чорноморським біосферним заповідником;
- А зово-С иваським національним природним парком;

- національним природним парком “Д ж арилгацький” ;
- національним природним парком “Н иж ньодніпровський” ;
- національним природним парком “Олеш ківські піски”.
39. У м еж ах своїх повноважень забезпечує взаємодію обласної держ авної
адміністрації з підприємствами, організаціями, установами агропромислового
комплексу, промисловості, сфери екології та використання природних ресурсів.
40. Забезпечує додерж ання законодавства про держ авну таємницю.
41. Несе відповідальність, згідно з чиніним законодавством, за поруш ення
вимог Закону У країни “Про державну таємніицю ”, інш их нормативно-правових
актів з питань охорони держ авної таємниці.
42. Розглядає звернення громадян, проводить їх особистий прийом у
порядку, визначеному законом.
43. Розглядає запити на інформацію , розпорядником якої є обласна
державна адм іністрація, з питань, що належать до його компетенції, відповідно
до Закону У країни “П ро доступ до публічної інф ормації” .
44. О чолю є консультативно-дорадчі та інші допоміж ні органи згідно з
окремим переліком.
45. Виконує інші обов’язки за дорученням голови обласної держ авної
адміністрації.

Заступник голови
обласної держ авної адміністрації

Є.М .Рищ ук

