ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

26 ОШО/? № Х М

Про організацію участі
Х ерсонської області у
XXIX А гропромисловій
виставці «А гро - 2017»
З метою гідного представлення потенціалу агропром ислового комплексу
області на м іж регіональном у та м іж народному рівнях, відповідно до наказу
М іністерства
аграрної
політики
та
продовольства
У країни
від
10 квітня 2017 року № 202 «Про організацію підготовки та проведення
X XIX А гропром ислової виставки «Агро - 2017», керую чись статтею 6,
пунктом 5 частини перш ої статті 13, пунктами 1, 9 частини перш ої статті 39,
частиною перш ою статті 41 Закону У країни «П ро місцеві державні
адміністрації»:
1. У творити організаційний комітет з підготовки та участі Х ерсонської
області у X X IX А гропромисловій виставці «Агро - 2017» у складі згідно з
додатком.
2. О рганізаційному комітету, утвореному даним розпорядж енням,
забезпечити
підготовку
до
участі
Х ерсонщ ини
у
XXIX
А гропром исловій
виставці
«Агро 2017»,
яка
відбудеться
з 07 по 10 червня 2017 року на території Н аціонального комплексу «Експоцентр
України».
3. Затвердити план організаційних заходів щ одо підготовки та участі
Х ерсонської області у X X IX А гропромисловій виставці «А гро - 2017» на
території Н аціонального комплексу «Експоцентр У країни» 0 7 - 1 0 червня
2017 року (додається).
4. Д епартаменту агропромислового розвитку обласної держ авної
адміністрації, районним
держ авним
адміністраціям
та рекомендувати
м іськвиконкомам міст обласного значення забезпечити:
- участь у виставковому заході підприєм ств харчової, переробної
промисловості та агропром ислового комплексу, а також брендових підприємств
області;
- наповнення експозиції області сільськогосподарською продукцією .
5. Рекомендувати Х ерсонській торгово-пром исловій палаті забезпечити
гідне оф ормлення експозиції, наявність реклам ної продукції та муляж ів для
створення презентабельного вигляду стенду від області.
6. Д епартаментам агропромислового розвитку та фінансів обласної

2
держ авної адм іністрації забезпечити
ф інансування
участі
області
у
XXIX А гропром исловій виставці «Агро — 2017» в обсязі, визначеному
ріш енням обласної ради від 29 грудня 2017 року № 357 «Про програму
соціально-економ ічного та культурного розвитку Х ерсонської області на
2017 рік».
7. К онтроль за виконанням цього розпорядж ення покласти на
в.о. заступника голови обласної держ авної адм іністрації Рищ ука Є.М.

Голова обласної
держ авної адм іністрації

А .А .Гордєєв

Додаток
до розпорядження голови
обласної державної адміністрації
26*04-Я & ?
№

СКЛАД
організаційного комітету з підготовки та участі Херсонської області у
XXIX Агропромисловій виставці «Агро - 2017»
Рищук
Євген Миколайович

- в.о. заступника голови
обласної
адміністрації, голова оргкомітету

Паливода
Олександр М иколайович

- директор
Департаменту
агропромислового
розвитку обласної державної адміністрації, заступник
голови оргкомітету

державної

Члени оргкомітету:
Брагінець
Ігор Васильович

- голова Союзу сільгосппідприємств
області (за згодою)

Вітренко
Наталія М иколаївна

директор Департаменту
державної адміністрації

Дурова
Надія Тихонівна

- заступник голови правління з економіки та фінансів
ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» (за згодою)

Кочерженко
Сергій Олександрович

- віце-президент Херсонської торгово-промислової
палати (за згодою)

Остроумова
Вікторія Вікторівна

президент Херсонської
палати (за згодою)

Помазнюк
Валерій Анатолійович

- голова Асоціації виробників овочевої продукції
Херсонської області (за згодою)

Степанова
Маргарита М ихайлівна

заступник
директора
Департаменту
агропромислового розвитку обласної державної
адміністрації
- голова
Асоціації
фермерів
та
приватних
землевласників Херсонської області (за згодою)

Халупенко
Микола Володимирович

В.о. заступника голови
обласної державної адміністрації

Херсонської

фінансів

обласної

торгово-промислової

Є.М .Рищук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації

ПЛАН ОРЕАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ
щодо підготовки та участі Херсонської області у XXIX Агропромисловій виставці «Агро - 2017»
на території Національного комплексу «Експоцентр України»
07 - 10 червня 2017 року
№

Зміст заходу

Виконавці

з/п

Термін
виконання

1
1.

3
2
обласної
Сформувати перелік підприємств, установ та Департамент агропромислового розвитку
державної
адміністрації,
райдержадміністрації,
організацій-учасників
регіональної
експозиції,
номенклатуру продукції і товарів, які вони міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою)
демонструватимуть

4
До 19 травня

2.

Розробити загальну концепцію експозиції області та Херсонська торгово-промислова палата (за згодою),
обласної
ескіз її розміщення і подати на затвердження Департамент агропромислового розвитку
державної
адміністрації
організаційному комітету

До 12 травня

3.

Визначити необхідну кількість виставкової площі, Херсонська торгово-промислова палата (за згодою)
виставкового обладнання для створення регіональної
експозиції та відпрацювати з НК «Експоцентр
України» питання щодо їх надання

До 19 травня

4.

інвестиційної,
туристично-курортної
Забезпечити
надання
до
Департаменту Департамент
діяльності
та
промислової
політики
обласної державної
агропромислового розвитку обласної державної
адміністрації друкованих презентаційних матеріалів адміністрації
щодо загального потенціалу Херсонської області

До 29 травня

2

1
5.

3
обласної
Забезпечити
надання
Херсонській
торгово- Департамент агропромислового розвитку
промисловій палаті зразків конкурентоспроможних державної
адміністрації,
райдержадміністрації,
товарів місцевого виробництва у вигляді натурних міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою)
зразків, планшетів, макетів, каталогів тощо для
формування експозиції області

4
До 05 червня

6.

Організувати завезення експонатів та забезпечити їх Херсонська торгово-промислова палата (за згодою),
обласної
розміщення на виставковій площі НК «Експоцентр Департамент агропромислового розвитку
державної адміністрації
України» згідно з ескізом експозиції області

До 07 червня

7.

Забезпечити монтаж та художнє оформлення Херсонська торгово-промислова палата (за згодою)
експозиції області в НК «Експоцентр України»

8.

Забезпечити висвітлення на веб-сайті обласної Департамент агропромислового розвитку
державної адміністрації інформації щодо організації державної адміністрації
та представлення експозиції Херсонської області в
рамках XXIX Агропромислової виставки «Агро 2017»

9.

Забезпечити
демонтаж
експозиції
області
НК «Експоцентр України» та від’їзд до м. Херсона

2

07 червня

обласної

у Херсонська торгово-промислова палата (за згодою)

0 7 - 1 2 червня

10 червня

т

В.о. заступника голови
обласної державної адміністрації

Є.М.Рищук

