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П О Л О Ж Е Н Н Я  
про Раду підприємств хлібопекарної промисловості Хмельницької області 

 

1. Це Положення визначає основні завдання, повноваження та склад Ради 
підприємств хлібопекарної промисловості Хмельницької області (далі – Рада).  

2. Рада є консультативно-дорадчим органом при Хмельницькій обласній 
державній адміністрації, яка створюється з метою обговорення та сприяння 
вирішенню проблемних питань у галузі виробництва хліба, хлібобулочних і 
борошняних виробів.  

3. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами зако-
нодавства, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також 
цим Положенням. 

4. Основними завданнями Ради є: 

1) аналіз ситуації та визначення проблемних питань, пов’язаних із здійс-
ненням діяльності у галузі виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних 
виробів, а також напрацювання пропозицій про можливі шляхи, механізми та 
способи їх вирішення; 

2) напрацювання пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства 
у галузі виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних виробів; 

3) сприяння налагодженню ефективної взаємодії органів виконавчої вла-
ди із суб’єктами господарювання у вирішенні питань розвитку галузі вироб-
ництва хліба, хлібобулочних і борошняних виробів. 

5. Рада для виконання покладених на неї цим Положенням завдань має 
право в установленому порядку: 

1) запитувати та одержувати від органів виконавчої влади, органів місце-
вого самоврядування, підприємств, установ і організацій необхідну інфор-
мацію; 

2) залучати у разі потреби та за згодою до роботи Ради представників 
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, запрошувати 
представників інститутів громадянського суспільства. 

6. Рада, у процесі виконання покладених на неї завдань, взаємодіє з орга-
нами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими 
об’єднаннями, підприємствами, установами і організаціями. 

7. Рада утворюється у складі голови Ради, заступників голови та інших 
членів Ради, які беруть участь у її роботі на громадських засадах. Склад Ради 
формується з числа представників органів виконавчої влади, підприємств-
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виробників хліба, хлібобулочних і борошняних виробів Хмельницької області 
(за згодою). Персональний склад Ради затверджується розпорядженням голови 
обласної державної адміністрації. 

8. Голова Ради здійснює керівництво діяльністю Ради, призначає засі-
дання Ради, визначає порядок денний засідання Ради, головує на засіданнях 
Ради. У разі відсутності голови Ради його обов’язки виконує один із заступ-
ників голови Ради. 

9. Основною формою діяльності Ради є її засідання, що проводяться у разі 
потреби за рішенням голови Ради. 

10. Організаційно-методичне забезпечення діяльності Ради покладається 
на Департамент розвитку промисловості та агропромислового комплексу 
обласної державної адміністрації. 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації       Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 
 


