
 
 
 
 
Про організацію та проведення 
30-ї ювілейної обласної сільсько-
господарської виставки “Агро-
Поділля 2017” 

 
 

На підставі статей 6, 13, 17 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, рішення сесії обласної ради від 23 березня 2017 року № 19-11/2017 
“Про програму розвитку агропромислового комплексу Хмельницької області 
на 2017-2021 роки”, з метою реалізації державної науково-технічної інвести-
ційної політики в галузях сільського господарства, харчової та переробної 
промисловості, сприяння залученню інвестицій, розповсюдженню новітніх, 
прогресивних технологій в агропромисловому комплексі: 

1. Провести 16 вересня 2017 року 30-ту ювілейну обласну сільськогоспо-
дарську виставку “Агро-Поділля 2017” та утворити організаційний комітет з 
питань її організації та проведення у складі згідно з додатком. 

2. Організаційному комітету визначити контингент учасників виставки 
(за їх згодою), розробити основні тематичні напрями роботи та забезпечити 
якісну підготовку території, павільйонів і майданчиків. 

3. Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, рай-
держадміністраціям невідкладно підготувати тематичні плани експозицій з 
переліком експонатів для показу. 

4. Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації взяти 
участь у формуванні виставкової експозиції сільськогосподарської техніки, 
звірівництва та птахівництва, передового досвіду та новітніх технологій для 
показу на виставковому комплексі. 

5. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації забезпечити 
необхідне медичне обслуговування учасників виставки. 
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6. Управлінню культури, національностей релігій та туризму облдерж-
адміністрації розробити тематичний план концертної програми учасників 
виставки та забезпечити його виконання. 

7. Рекомендувати: 
7.1. Головному управлінню ДСНС України в області забезпечити необ-

хідне протипожежне обслуговування учасників виставки. 
7.2. Головному управлінню Держпродспоживслужби в області забезпе-

чити своєчасне проведення ветеринарних обстежень тварин, яких буде пред-
ставлено на виставці, а також контроль за дотриманням ветеринарно-
санітарних заходів під час торгівлі харчовими продуктами. 

7.3. Головному управлінню Національної поліції в області забезпечити 
громадський порядок та безпеку руху учасників виставки. 

7.4. Територіальному управлінню Держпраці в області забезпечити до-
тримання умов техніки безпеки учасників, запрошених та гостей виставки. 

8. Бухгалтерії при управлінні культури, національностей, релігій та ту-
ризму облдержадміністрації профінансувати централізовано витрати на прове-
дення культурно-мистецьких заходів по КПК 2414200 “Інші культурно-освітні 
заклади та заходи”. 

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


