


ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням голови 

обласної державної адміністрації 

25.10.10 № 580 

ПОЛОЖЕННЯ 
про колегію Головного управління агропромислового розвитку 

Харківської обласної державної адміністрації 

1. Колегія Головного управління агропромислового розвитку Харківської 
обласної державної адміністрації (далі - колегія Головного управління) е 
дорадчим органом і створена для погодженого розгляду і вирішення питань, що 
належать до компетенції Головного управління агропромислового розвитку 
Харківської обласної державної адміністрації (далі - Головного управління), 
колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів його діяльності 
та розвитку. 

2. У своїй роботі колегія Головного управління керується Конституцією та 
законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 
інших центральних органів виконавчої влади, а також розпорядженнями, 
дорученнями голови обласної державної адміністрації та цим Положенням. 

3. Колегія Головного управління: 

1) обговорює і приймає рішення щодо реалізації державної аграрної політики з 
питань розвитку агропромислового виробництва, формування ринкової 
інфраструктури, моніторингу і прогнозу аграрної реформи, роздержавлення і 
приватизації земель, урегулювання майнових відносин власності в 
агропромисловому виробництві, реструктуризації та розвитку підприємств 
сільського сектора економіки; 

2) сприяє створенню умов для подальшого розвитку нових форм 
господарювання на засадах приватної власності на майно і землю, фермерства, 
особистих селянських господарств, реалізації державної політики з питань 
адміністративної реформи в аграрному секторі, розробленню та забезпеченню 
виконання регіональних програм розвитку агропромислового комплексу та 
соціальної сфери села, організації продовольчого забезпечення регіону, 
утворенню дорадчих служб; 

3) вирішує питання структурної перебудови галузей Головною управління, 
реформування майнових і земельних відносин, подолання негативних явищ 
кризового характеру; 

4) координує діяльність заступників начальника Головного управління, відділів 
та інших структурних підрозділів, слухає їх звіти; 

5) заслуховує питання в порядку контролю за виконанням прийнятих рішень; 



6) розглядає проекти перспективних планів роботи Головного управління. 

4. Відповідно до покладених завдань колегія розглядає: 

1) проекти прогнозів і планів економічного та соціального розвитку 
агропромислового комплексу області, перспективні програми діяльності, 
спрямовані на поглиблення реформування та реструктуризації 
сільськогосподарських підприємств і організацій, створення і діяльність 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, кредитних спілок, 
розвитку ринкової інфраструктури, здійснення аграрної та продовольчої 
політики; 

2) пропозиції про запровадження механізмів державної підтримки підприємств, 
установ та організацій усіх форм власності, стимулювання їх інтеграції, 
розвитку сільського господарства, розвитку аграрної освіти, системи 
маркетингу у сфері матеріально-технічного постачання, виробництва і 
реалізації сільськогосподарської продукції та продукції її переробки; 

3) економічні та організаційно-правові заходи, спрямовані на захист 
вітчизняного товаровиробника; 

4) використання матеріальних і фінансових ресурсів, передбачених державним і 
місцевими бюджетами на реалізацію прийнятих програм і заходів; 

5) стан цінової політики з метою дотримання цінового паритету на 
сільськогосподарську продукцію, пропозиції з питань податкової політики, 
фінансування та кредитування державних і місцевих програм; 

6) питання діяльності підприємств, установ і організацій, що належать до сфери 
Головного управління, їх кадрового та наукового забезпечення, вивчення та 
узагальнення позитивного досвіду роботи; 

7) стан виконавської дисципліни у сфері діяльності, контролю за виконанням 
нормативних актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, 
наказів, розпоряджень, доручень і вказівок Міністерства аграрної політики, 
обласної державної адміністрації, власних рішень. 

5. Колегію Головного управління очолює начальник Головного управління 
агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації. 
Заступником голови колегії є заступник начальника Головного управління 
агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації. 

Склад колегії Головного управління затверджується головою обласної 
державної адміністрації. 

6. Колегія має право: 



1) залучати працівників інших структурних підрозділів обласної державної 
адміністрації, підприємств, установ та з організацій (за погодженням з 
їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції; 

2) одержувати в установленому порядку необхідну для її діяльності інформацію 
та матеріали; 

3) заслуховувати звіти керівників структурних підрозділів апарату Головного 
управління, управлінь агропромислового розвитку районних державних 
адміністрацій, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери 
відання Головного управління, вносити пропозиції щодо підвищення 
ефективності їх роботи. 

7. Організаційною формою роботи колегії є засідання, які проводяться 
відповідно до плану роботи Головного управління, як правило, раз на квартал, 
позачергові - у разі виникнення потреби. Засідання колегії можуть бути 
розширеними та виїзними. 

8. Дату і час проведення засідання колегії визначає її голова, у разі його 
відсутності - заступник голови колегії. 

9. На засідання колегії можуть бути запрошені керівники підрозділів Головного 
управління, обласних організацій та установ, які мають відношення до питань, 
що розглядаються. 

10. Приймаються рішення колегії відкритим голосуванням більшістю голосів 
присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів голос 
головуючого є вирішальним. Рішення колегії можуть також прийматися 
шляхом опитування членів колегії. 

11. Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються головою 
колегії, у разі його відсутності - заступником голови колегії. Рішення колегії 
провадяться в життя наказами начальника Головного управління. 

Рішення колегії доводяться до відома членів колегії Головного управління, 
начальників управлінь агропромислового розвитку районних державних 
адміністрацій, керівників підприємств, установ і організацій, що належать до 
сфери відання Головного управління, не пізніше ніж у тижневий строк після 
засідання колегії. 

12. Координацію роботи щодо підготовки засідання колегії здійснює заступник 
Голови колегії. 

Організаційно-технічне забезпечення засідань колегії здійснює відділ 
врегулювання відносин власності в АПК, організаційного та кадрового 
забезпечення, аграрної освіти та науки Головного управління. Заступник голови 
може залучати до цієї роботи інші підрозділи Головного управління 



13. Контроль за виконанням рішень колегії покладається на заступника 
начальника головного управління та заступників начальника Головного 
управління - начальників управлінь відповідно до розподілу обов'язків. 

14. Колегія систематично розглядає на своїх засіданнях стан виконання 
прийнятих нею рішень. 

Заступник голови -
керівник апарату обласної державної адміністрації В.В. Хома 


