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П Л А Н 

основних питань роботи Департаменту агропромислового розвитку  

Чернігівської обласної державної адміністрації на IV квартал 2021 року  
 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 

Відповідальний 

за роботу 

Оформлення 

матеріалу 

Проведення засідань: 

• комісії з визначення учасників Комплексної 

програми підтримки агропромислового ком-

плексу Чернігівської області на 2021-2027 роки 

у частині надання фінансової підтримки вироб-

никам органічного виробництва 

Грудень 
Крапивний О.В. 

Ячна О.О. 
Протокол 

• регіональної експертної комісії з розгляду 

матеріалів щодо присвоєння відповідних стату-

сів суб’єктам з племінної справи у тваринництві 

Чернігівської області 

В міру  

необхідно-

сті 

Крапивний О.В. 

Олексенко В.І. 
Протокол 

• комісії з надання статусу спеціальної сиро-

винної зони 

В міру  

необхідно-

сті 

Крапивний О.В. 

Олексенко В.І. 
Протокол 

• постійно діючої обласної комісії із надання 

фінансової підтримки розвитку галузей садів-

ництва, виноградарства та хмелярства 

В міру  

необхідно-

сті 

Крапивний О.В. 

Щербатий О.А. 
Протокол 

• робочої групи з вирішення проблемних пи-

тань, пов’язаних з реєстрацією податкових на-

кладних (розрахунків коригувань) в Єдиному 

реєстрі податкових накладних, зупиненням, 

відмовою в їх реєстрації сільськогосподарським 

товаровиробникам (фермерським господарст-

вам тощо) Чернігівської області 

В міру 

необхідно-

сті 

Крапивний О.В. 

Жук В.О. 
Інформація 

• міжвідомчої регіональної робочої групи 

щодо вжиття заходів з протидії нелегальному 

обігу алкогольної продукції в Чернігівській об-

ласті 

В міру 

необхідно-

сті 

Ячна О.О. 
Довідка про діяль-

ність робочої групи 

• оперативного штабу з питань захисту прав 

землевласників та представників аграрного біз-

несу 

В міру 

необхідно-

сті 

Норинський С.В. 

Ісаєнко О.І. 
Протокол 

• конкурсної комісії на зайняття вакантних по-

сад державної служби категорій «Б» та «В» в 

Департаменті агропромислового розвитку об-

ласної державної адміністрації 

В міру 

 необхідно-

сті 

Брагида С.В. Протокол 

Проведення: 



Зміст роботи 
Термін 

виконання 

Відповідальний 

за роботу 

Оформлення 

матеріалу 

- обласного Фестивалю місцевих виробників 

агропромислової продукції «Чернігівщина, ку-

пуй рідне!» 

Листопад Ячна О.О. - 

- святкових заходів до Дня працівників харчо-

вої промисловості 
Жовтень Ячна О.О. - 

- святкових заходів до Дня працівників сіль-

ського господарства 
Листопад Крапивний О.В. - 

- онлайн семінар-наради з питань розвитку та 

підтримки АПК 

Протягом  

кварталу 
Жук В.О. Інформація 

- робочих нарад за участю комунального нав-

чального закладу «Чернігівський обласний на-

вчально-виробничий центр» з питань реаліза-

ції проєкту регіонального розвитку 

«AGROHUB Chernihiv Region» 

Протягом  

кварталу 

Крапивний О.В. 

Жук В.О. 

Бардаков А.Б. 

Інформація 

- робочих поїздок до районів з питань ви-

вчення стану роботи галузі тваринництва по 

сільськогосподарських підприємствах області 

Протягом  

кварталу 
Олексенко В.І. Інформація 

- атестації, переатестації суб’єктів племінної 

справи у тваринництві 

Протягом  

кварталу 
Олексенко В.І. Свідоцтво 

- семінарів, нарад з головними бухгалтерами 

сільгосппідприємств 

Протягом  

кварталу 
Попова Л.П. Інформація 

- робочих поїздок на підприємства харчової 

галузі з метою вивчення передового досвіду, 

впровадження нових виробництв, оновлення 

асортименту 

Протягом  

кварталу 
Ячна О.О. Інформація 

- створення промороликів про роботу підпри-

ємств агропромислової галузі до Дня праців-

ників харчової галузі та до Дня працівників 

сільського господарства відповідно до Ком-

плексної програми підтримки агропромисло-

вого комплексу Чернігівської області на 2021-

2027 роки у частині реалізації іміджевих захо-

дів 

Протягом  

кварталу 
Ячна О.О. Відеоролик 

- конкурсів на зайняття вакантних посад дер-

жавної служби категорій «Б» і «В» в Департа-

менті агропромислового розвитку обласної 

державної адміністрації 

Протягом  

кварталу 
Брагида С.В. Протокол 

- спецперевірки відповідно до Закону Укра-

їни «Про запобігання корупції» та перевірки 

відповідно до Закону України «Про очищення 

влади» 

В міру 
необхідно-

сті 

Брагида С.В. - 

Основні напрями роботи щодо економічного і соціального розвитку області 

Опрацювання Відомостей нарахування дотації 

за наявні бджолосім’ї поданих органами місце-

вого самоврядування та подання зведеної Відо-

мості нарахування Мінагрополітики 

Жовтень Олексенко В.І. 

Корнієнко Т.М. 

Пакет документів 



Зміст роботи 
Термін 

виконання 

Відповідальний 

за роботу 

Оформлення 

матеріалу 

Опрацювання звітів за ІІІ квартал 2021 року на-

даних суб’єктами племінної справи у тваринни-

цтві (кількісні, якісні показники) 

Жовтень Олексенко В.І. 

Литвиненко В.П. 

Пакет документів 

Підготовка «Звіт про кількісний склад держав-

них службовців» форма КСДС 

Жовтень Брагида С.В. Звіт 

Підготовка інформації про стан виробництва у 

харчовій (переробній) галузі, аналізу індексів 

виробництва, причини збільшення (зменшення) 

виробництва, фактичні потужності, експорт та 

впровадження систем безпечності HACCP 

Протягом 

кварталу 

Ячна О.О. Інформація 

Проведення організаційної роботи з видачі пле-

мінних свідоцтв на тварин, що належать 

суб’єктам племінної справи у тваринництві 

Протягом 

кварталу 

Олексенко В.І. - 

Реалізація заходів Комплексної Програми підт-

римки розвитку агропромислового комплексу 

Чернігівської області на 2021-2027 роки 

Протягом 

кварталу 

Крапивний О.В. 

Жук В.О. 

Олексенко В.І. 

Ячна О.О. 

- 

Проведення організаційних заходів щодо реалі-

зації проекту регіонального розвитку 

AGROHUB Chernihiv Region 

Протягом 

кварталу 

Крапивний О.В. 

Бардаков А.Б. 

- 

Проведення організаційної роботи щодо спри-

яння впровадженню в області Державного агра-

рного реєстру 

Протягом 

кварталу 

Крапивний О.В. 

Жук В.О. 

- 

Опрацювання проблемних питань забезпечення 

сировиною переробників та надання допомоги 

в межах наданих повноважень 

Протягом 

кварталу 

Ячна О.О. Інформація 

Опрацювання проблемних питань реалізації 

продукції, що виробляються агропромисло-

вими підприємствами та надання допомоги в 

межах повноважень 

Протягом 

кварталу 

Ячна О.О. Інформація 

Організація роботи щодо проведення інвента-

ризації земель, розпорядником яких є обл-

держадміністрація 

Протягом  

кварталу 

Норинський С.В. 

Ісаєнко О.І. 

Мовпан О.М. 

Вихідні матеріали 

Тендерна документа-

ція 

Оголошення тендеру 

Забезпечення реалізації повноважень обл-

держадміністрації у сфері земельних відносин 

Протягом  

кварталу 

Норинський С.В. 

Ісаєнко О.І. 

Булденко Н.О. 

Проекти розпоря-

джень голови ОДА, 

відмови, договори 

оренди тощо 

Проведення моніторингу та аналізу: 

• роботи міжвідомчої групи з протидії обігу ал-

когольної продукції 

В міру  

необхідно-

сті 

Ячна О.О. Довідка 

• роздрібних цін на основні соціально-значущі 

продукти харчування 
Щотижня Ячна О.О. Довідка 



Зміст роботи 
Термін 

виконання 

Відповідальний 

за роботу 

Оформлення 

матеріалу 

• закупівельних та оптово-відпускних цін на си-

ровину для переробної галузі 
Щотижня Ячна О.О. Інформація 

• проведених виставково-ярмаркових заходів Протягом  

кварталу 
Ячна О.О. Довідка 

• обсягів та індексів виробництва продукції ок-

ремими підприємствами харчової (переробної) 

галузі 

Протягом  

кварталу 
Ячна О.О. Довідка 

• інформації для розміщення на Геопорталі міс-

тобудівного кадастру Чернігівської області 

В міру  

необхідно-

сті 

Ячна О.О. Інформація 

• проблемних питань підприємств харчової (пе-

реробної) промисловості 
В міру  

необхідності 
Ячна О.О. Інформація 

• впровадження на підприємствах харчової га-

лузі міжнародних систем безпечності харчових 

продуктів ХАССП, ISO 

Протягом  

кварталу 
Ячна О.О. Інформація 

• операторів органічного виробництва в області Протягом  

кварталу 
Ячна О.О. Інформація 

• стану галузі тваринництва (аналіз Ф-24 стат.) Протягом  

кварталу 
Литвиненко В.П. Інформація 

• ходу проведення польових робіт Протягом  

кварталу 
Щербатий О.А. Інформація 

• стану розвитку агропромислового комплексу 

Чернігівської області 
Протягом  

кварталу 
Жук В.О. Інформація 

• інформації щодо інвестиційних проєктів, що 

здійснюються в АПК області у 2021 році 
Протягом  

кварталу 
Жук В.О. Інформація 

• створення нових фермерських господарств Протягом  

кварталу 
Жук В.О. Інформація 

• діяльності сільськогосподарських кооперати-

вів 

Протягом  

кварталу 
Жук В.О. Інформація 

• стану погашення заборгованості із виплати за-

робітної плати агропромисловими підприємст-

вами області 

Протягом  

кварталу 
Жук В.О. Інформація 

• інформації щодо укладання аграрних розписок 

в Чернігівській області в 2021 році 
Протягом  

кварталу 
Жук В.О. Інформація 

• діяльності сільськогосподарських дорадчих 

служб регіону 

Протягом  

кварталу 
Жук В.О. Інформація 

• стану укладання та виконання договорів оре-

нди земельних часток (паїв) 
Протягом  

кварталу 

Норинський С.В 

Ісаєнко О.І. 
Інформація 

Підготовка інформації: 

• «Звіт про кількісний склад державних службо-

вців» форма КСДС 
Жовтень Брагида С.В. Інформація 

• про стан справ АПК області та оприлюднення 

на офіційному сайті Департаменту 

Протягом 

кварталу 

Спеціалісти  

відділів 
Інформація 



Зміст роботи 
Термін 

виконання 

Відповідальний 

за роботу 

Оформлення 

матеріалу 

• довідок про стан впровадження в області орга-

нічного виробництва та підтримку виробників 

на рівні держави та області 

В міру  

необхідно-

сті 

Ячна О.О. Інформація 

• довідок про роботу підприємств сфери АПК 

області (сільськогосподарської та харчової (пе-

реробної) галузей) 

В міру  

необхідно-

сті 

Жук В.О. 

Ячна О.О. 
Інформація 

• щодо моніторингу закупівельних та оптово-

відпускних цін 
Щотижнево Ячна О.О. Мінагрополітики 

• про хід збирання врожаю сільськогосподарсь-

ких культур 

Щотиж-

нево 
Щербатий О.А. Мінагрополітики 

• про хід посіву озимих культур під врожай 2022 

року 

Щотиж-

нево 
Щербатий О.А. Мінагрополітики 

• щодо забезпеченості паливо-мастильними ма-

теріалами 
Щомісячно Щербатий О.А. Мінагрополітики 

• кошторисів та паспортів бюджетних програм 

«Реалізація програм в галузі сільського госпо-

дарства», «Здійснення заходів із землеустрою» 
Протягом  

кварталу 

Попова Л.П. 

Бардаков А.Б. 

Мовпан О.М. 

Департаменту  

фінансів ОДА 

ГУ Державної казна-

чейської служби у 

Чернігівській обл. 

• звіту про договір про закупівлю та його опри-

люднення в електронній системі закупівель  

Протягом  

кварталу 
Мовпан О.М. 

Електронній системі 

закупівель 

• щодо нарахування та виплата заробітної 

плати, відпускних, лікарняних працівникам Де-

партаменту 

Протягом  

кварталу 
Мовпан О.М. 

Керівництву ДАПР 

Департаменту  

фінансів ОДА 

Робота з кадрами 

Забезпечення неухильного виконання Закону 

України від 02.10.1996 № 393/96-ВР «Про звер-

нення громадян» 

Постійно  
Керівники структу-

рних підрозділів  
– 

Згідно з наказом Національного агентства Укра-

їни з питань державної служби 22.03.2016 №64 
«Про затвердження Порядку ведення та збері-

гання особових справ державних службовців» 

забезпечити формування та своєчасне внесення 

змін до особових справ державних службовців. 

Постійно 
Брагида С.В. 

Подкупна Е.О. 
- 

Згідно з затвердженим планом-графіком та ін-

дивідуальними програмами підвищення квалі-

фікації забезпечити направлення державних 

службовців Департаменту до Чернігівського 

центру перепідготовки та підвищення кваліфі-

кації працівників органів державної влади, міс-

цевого самоврядування, державних підпри-

ємств, установ та організацій 

Постійно 
Брагида С.В. 

Подкупна Е.О. 
- 

Неухильно дотримуватись виконання Указів 

Президента України від 19.02.2003р. №138/2003 

“Про Порядок представлення до нагородження 

та вручання державних нагород України”; від 

02.12.1995 р. № 1116 “Про впорядкування від-

значення пам’ятних дат і ювілеїв” та від 

17.12.1999 № 1583 “Про додаткові заходи щодо 

Постійно 
Брагида С.В. 

Подкупна Е.О. 
- 



Зміст роботи 
Термін 

виконання 

Відповідальний 

за роботу 

Оформлення 

матеріалу 

впорядкування відзначення пам’ятних дат і юві-

леїв” при підготовці відповідних клопотань. 

Здійснення контролю за виконанням Законів України, Указів Президента, постанов, розпоря-

джень Кабінету Міністрів України, рішень обласної ради, розпоряджень голови обласної держа-

вної адміністрації: 

Законів України: 

Від 15.12.1993 №3691-ХІІ Закон України "Про племінну справу в тваринництві" 

Від 21.02.2006 №3447-ІV Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження" 

Від 06.06.2019 №2740-VIII Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та ма-

ркування органічної продукції 

Указів Президента України: 

- від 19.02.2003 №138/2003 «Про Порядок представлення до нагородження та вручання державних на-

город України» 

- від 02.12.1995 № 1116 «Про впорядкування відзначення пам’ятних дат і ювілеїв» 

- від 17.12.1999 № 1583 «Про додаткові заходи щодо впорядкування відзначення пам’ятних дат і юві-

леїв» 

Постанов Кабінету Міністрів України: 

- від 07.02.2018 № 106 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств» (зі змінами) 

- від 07.02.2018 №107 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продук-

ції”(зі змінами) 

- від 01.03.2017 №130 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного 

виробництва» (зі змінами) 

- від 29.04.2015 №300 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення креди-

тів» (зі змінами) 

- від 15.07.2005 № 587 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства» (зі змінами) 

Розпоряджень голови обласної державної адміністрації: 

Від 15.07.2015 №341 «Про удосконалення роботи органів виконавчої влади з проведення консультацій 

з громадськістю» 

Від 07.04.2021 №396 «Про заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 2021 році в процесі їх ви-

конання» 

Від 11.05.2021 №612 «Про заходи щодо усунення порушень, виявлених ревізією обласного бюджету» 

Доручень голови обласної державної адміністрації: 

Від 03.02.2021 №6541/63/1-20 «Щодо продовження діяльності міжвідомчих регіональних робочих груп 

із виявлення та опрацювання фактів виготовлення та обігу незаконної алкогольної продукції» 

Рішення обласної ради: 

 

 

В.о. директора __________ Олег КРАПИВНИЙ 
  



ПІДГОТОВЛЕНО:   

Головний спеціаліст відділу аналізу АПК та 

розвитку сільських територій управління 

фінансового забезпечення, аналізу АПК та розвитку 

сільських територій 

 

 

 

___________ 

 

 

 

В. РУДЕНКО 

 

 

ПОГОДЖЕНО:   

   
Начальник управління фінансового забезпечення, 

аналізу АПК та розвитку сільських територій – 

головний бухгалтер 

 

 

___________ 

 

 

Л. ПОПОВА 

   

 

Начальник управління земельних та юридичних питань 

 

___________ 

 

С. НОРИНСЬКИЙ 

   

Заступник начальника управління фінансового 

забезпечення, аналізу АПК та розвитку сільських 

територій – начальник відділу аналізу АПК та розвитку 

сільських територій 

 

 

 

___________ 

 

 

 

В. ЖУК 

   

Заступник начальника управління земельних та 

юридичних питань – начальник відділу врегулювання 

земельних питань та юридичної роботи 

 

 

___________ 

 

 

О. ІСАЄНКО 

   

Заступник начальника управління агропромислового 

розвитку та продовольчої безпеки – начальник відділу 

тваринництва та аквакультури 

 

 

___________ 

 

 

В. ОЛЕКСЕНКО 

   

 

Начальник відділу з питань управління персоналом 

 

___________ 

 

С. БРАГИДА 

   

Начальник відділу бухгалтерського обліку та 

господарського забезпечення 

 

___________ 

 

А. БАРДАКОВ 

   

Начальник відділу землеробства, інженерно-технічного 

забезпечення, безпеки праці 

 

___________ 

 

О. ЩЕРБАТИЙ 

   

Начальник відділу продовольчої безпеки, переробки та 

маркетингу сільськогосподарської продукції 

 

___________ 

 

О. ЯЧНА 

 


