
yKPAiHA

кАм,янкА_БузькА рдйонrrд.щржАвнА АдлItшстрдl-ця

РОЗПОР ЯДЖЕННЯ
м. Каrrл'янка-Бузька *" /?t/сl- а8,2f

Про заmверduсення полоilсення про
вiёdiп економiчноео рйвumку i
йур tlзму Kallt' ян ка-Буз bKo'i р а йонноi
l ер ясав н oi аdмiнiсmр а цfr

Вiдповiдно до ст.ст.5,42 Закону УкраiЪи <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацiЬ>, Типовою положенЕя про струкryрний пiдроиiл мiсцевоI
державноi адмiнiстрацii, затвердженого ,rоС*о"оrо КабiнеСу MiHicTpiB
УlсраiЪи вiд 26.09.2012 Nч887, та розпорядження голови районноi державноi
4дмiнiстрацiТ вiд 29.0|.2018 NЬ49/02-08/18 <Про виконання Закону УкраiЪи вiд 9
листопад а 2017 ЛЬ2 1 9O-VIII>:

1. Затвердити положення про вiддiл економiчного розвитку i туризму
Кам'янка-БузькоТ районноi державноi 4дмiнiстршдii, що додаеться.

2. Визнати таким, що втратипо чиннiсть, розпорядження голови районноТ
державноi qдмiнiстрацiТ вiд 10.03.2016 }lЬ99/02-08/1б <Про затвердження
положення гtро вiмiл економiчноIю розвитку i туризму Кам'янка-БузькоТ

районноi державноi адмiнiстрацiЬ>.

. 3. Контроль за виконанням розпорядження покJIасти на rrершого
заступника голови районноi державноi адмiнiстрацii А.Вашкiвського.

Голова В.I.Кирилич



ЗАТВЕРДКЕНО
РозпорядженЕя голови районноi
державноi адмiнiстрацii
вiд У,9"ZМЭrИ^Эе,,.Э 2018 року
N9 /r//p"Z 2у//3

ПОЛОЖЕННЯ
про вiддiл економiчпого розвптку i ryризму

Кам' янка-Бузькоi районпоi державноi адмiпiстрацii

l. Вiддiл економiчного розвитку i туризму Кам'янка-Бузькоi районноi
державноi адмiнiстрацii "(дапi - вiддiл) утворюетъся головою районноi
дёржавноi 4дмiнiстрацii, входить до Гi скJIаду i в межа< райоrry забезпечуе

i.

виконанЕя покJIадених на вrддrл завдань.

2. Вiддiл пiдпорядкований головi ршlонноi державноi адмiнiстрацii,
оперативно - керiвнику апарату рш?онноi державноi адмiнiстацii, а також
пiдзвiтний i пiдконтрольний департаменту економiчноi полiтики Львiвськоi
обласноТ державноi qдмiнiстрацii, управлiннrо туризму та KypopTiB Львiвськоi
обласноi державноi адмiнiстршlii, департаменту мiжнародЁоi технiчноi
допомоги та мiжнародного спiвробiтниIIтва JbBiBcbKoi обласноi державнОi"

4дмiнiстрацii.

3. Вiддiл у своТй дiяльностi керуеться Консrиryцiею та законами

Украiни, актами Президента Украiни, Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи, наказами

MiHicTepcTBa економiчного розвитку i торгiвлi Украiни (даrri

Мiнекономрозвитку), розпорядженЕями голови обласноi та районноi держаВНИХ
адмiнiстрацiй, рiшеннями обласноi та районноi род, наказаruи керiвника апаРаТУ

районноi державноi адмiнiстрацiТ, а також цим Положенням.

4. основними завданЕями вiддiJrу е у{асть у забезпеченнi реалiзацii на

територiТ Кам'янка-Бузького рйону:
1) державнот полiтики економiчного i соцiальною розвитку;

2) державноi цiновоi полiтики] ,

3) державноiпромисловоiполiтики;

4) державноi полiтики регiона.tlьного розвитку та децентралiзацii;

5) державноi полiтики у сферi iнвестицiйноi дiяльпостi та державного
приватного партнерства;

6) державнот полiтики з питань розвитку пiдприемництва, державноi

реryJIяторноi полiтики ;

державноi полiтики у сферi торгiвлi та побутових послуг;

державнот полiтики У сферi управлiння об'ектами державноl

BJIacHocTi, в тому числi корпоратиВниIчrи правами держави;

9) единоiдержавноi зовнiшнъоекономiчноf полiтики;

10) державноi гlолiтики розвитку туризму,

7)

8)
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5. Вiддiл вiдповiдно до покJIадених на нього завдань:

5.1. Анапiзуе стан та тенденцii економiчного i соцiалъного розвитку
району, визначае прiоритети економiчного i соцiагlьного розвитку, розробляе
напрями структурно-iнвестицiйноi полiтики та готуе пропозицiI керiвництву

районноi державноi 4дмiнiстрацiТ, сщ)ямов€lнi на забезпеченЕя економiчноi
безпеки держави, стаJIого розвитку, пiдвищення рiвня життя населення.

5.2. Виконуе роботи з прогнозування економiчного i соцiального

розвитку району, а саме:

- бере участъ у розробцi стратегii розвитку району та розробляе
довгостроковi процрапdи розвитку;

готуе прогнози економiчного та соцiа.пьного розвитку району на
l'JL

середньо- та короткосц)оковии перlод;

розробляе щ)огнознi показники економiчного i соцiального розвитку
району, якi е основою дJIя скJIадання проектiв бюджетiв територii.

5.3. Розробляе проекти розпоряджень голови районноТ державноi
адмiнiстрацii, у визначенlD( законом випадках - проекти нормативно-правовl[х
aKTiB з питань реалiзацii гаJryзевих повновarкень. ;"1

5.4. Бере rlacтb у погодженнi проектiв нормативно-пр€lвових aKTiB, "'

розроблених iншими органами виконавчоi вJIади.

5.5. Бере rrасть у розробленнi проектiв розпоряджень голови районноТ
державноТ 4дмiнiстрацii, гrроектiв нормативно-правових aKTiB, голоВниМИ

розробник€лми яких с iншi cTpyкTypHi пiшlоздiли.

5.б. Бере rlacTb у пiдютовцi звiтiв голови районноi державноi
адмiнiстрацiТ для ik розгляду на cecii рйонноi ради.

5.7. Гоryе са},Iостiйно або разом з iншими структурними пiдроздiл€lМИ -

iнформацiйнi та аналiтичнi матерiапи для подання юловi районноi державноТ

адмiнiстрацii.

5.8. Забезпечуе здiйснення за<одiв щодо запобiгання i протидii корупцii.

5.9. Розглядае В установленому законодавством порядку звернення

цромадян.

5.10 ОпраIдьовуе запити i звернення народних депугатiв Украiни та

депутатв мlсцевих рад.

5.11. Забезпечуе доступ до гryблiчноi iнформацii, розпорядником якоi е

вiддiл.

5.12. Iнформуе населенЕя про стан здiйснення визначених законом

пбвноважень.

5.1з. Бере участЬ у розробцi завдань та пропозицiй щодо соцiального

захисту населення, в розробленнi цроцрам зайнятостi та використання трудових

pecypciB.
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5.14. Розглядае питанЕя про розмiщення на територiТ району нових
пiдприемств та iшплп< об'елстiв, незапежно вiд форм власностi, гоryе пропозицii
з даного пит€лнЕя.

5.15. Бере участь у форшryваннi гlропозицiй щодо перелiку проектiв, що
пропонуються для фiнансуванЕя за рilryнок Щержавного фо"ду регiонапьного
розвитку (ДФРР) та iншшс джерел.

5.16. Проводитъ монiторинг використ€lнЕя бюджетних коштiв якi
спрямовуються на фiншrсування проектiв.

5.17. Сприяе реапiзацii державноi реryпяторноi полiтики та розвитку
пiдприемництва на територii району.

, 5.18. Сприяе реа.пiзацii в районi державноi полiтики щодо пiдтримки та
lL

фзвитку iнфраструктури малого та середнъого бiзнесу.

5.19. Анапiзуе стан i тенденцii розвитку малого i середнъого бiзнесу
РаЙОНУ, бере }пIасть у визначеннi йою прiоритетiв.

5.20. Сприяе у наданнi пiдгrриемницькоi дiяльностi консультацiйноi,
iнформацiйноi та iншоi допомоги.

5.21. Розглядас та погоджуе подшli пiдприемствами, }cra"o"ur" i
органiзаIдiями, розт€лшованими на територii району, проекти планiв i заходiв, що "'

пов'язанi з обслуговуванЕям населенЕя, або можуть призвести до змiни
економiчного, демографiчного стану, iнших наслiдкiв, готуе до них висновки i
пропозицii для подання вiдповiдним орган€}м виконавчоi влади.

5 .22. Сприяе органiзацii виставково-ярмарковоi дiяльностi.

5.2З. Сприяе створенню i фу"*цiонуванню в районi пiдприемств з

iноземними iнвестицiяп,rи, оргшliзшдii виробничоi кооперацiТ та iнвестицiйноi
дiяльностi за rIастю iноземнrос iHBecTopiB.

5.24. Оргшriзовуе та сприяе в межa>( cBoix повнов€Dкень робоry iз
заlгrlення в район iноземнrп< кредитiв, грантiв, мiжнародноi технiчноТ

допомоги.
5.25. Здiйснюе органiзатдiйний супровiд iHBecTopa, сцрияе вирiшенню

проблемних питань.

5.26. Здiйснюе методичне керiвництво економiчною роботою в раЙОНi,
кQордиЕуе дiяльнiсть з цих питань вiддiлiв, iнших структурних пiдрозДiлiВ

районноi державнот qдмiнiстрацiт, виконкомiв органiв мiсцевого
самоврядування з питань методики розроблення прогрqм еконОмiЧНОГО i
соцiаilьного розвитку району, забезпечу€ взаемодiю з ними пiд час складаннrI

мiсцевшr та гапузевих цроцрш, а також пiд час розв'язаннЯ проблеМ

комплексного розвитку продуктивних сил територii.

5.27 . Сприяе органам мiсцевою сЕлI\{оврядрання у вирlшенн1 питань

економiчного та соцiального розвитку територii.

5.28. Сгlрияе забезпеченню
закупiвель ToBapiB, робiт i пос.ггуг за
чинного з€tконодавства.

реалiзалii державноi полiтики у сферi

рахунок державних коштiв вiдповiдно до



5.29. Аналiзуе дiяльнiстъ пiдгrриемств торгiвлi та побутового
обс.гryговування населення рйоlry, систематизуе показники i готуе пропозицii
щодо пiдвищення ефективностi роботи цих пiдприемств.

5.30. Взаемодiе зi структурними пiдроздiлами райдержадмiнiстрацii,
громадськими органiзацiями з питань регiонапьноi полiтики та реформи
децентралiзацii.

5.З1. Забезпечуе реапiзацiю державноi полiтики у сферi туризму.

5.З2. Здiйснюе анапiз стаЕу i тенденцiй розвитку сфери туризму району,
прийняття участi у визначеннi прiоритетiв розвитку сфери, а також формуваннi
напрямiв iнвестицiйноi полiтики та пiдготовки пропозицiй iз зазначених

читань, сщ)ямованих на забезпечення стапого розвитку району та органiзацiю
вiадання посJryг, пiдвищення ik якостi та конкурентоспроможностi.

5.33. Розробляе i впроваджуе заходи дJuI з€лхисту мiсцевих т)фистичних
pecypciB, забезпечуе ylacтb у здiйсненнi соцiапьноТ рекJIаIчIи цФистичних
pecypciB.

5.34. Вживае заr<одiв, передбаченю( Законом Украiни <Про доступ до
гryблiчноi iнформацiЬ>, щодо забезпеченЕя достугry до iнформ&цii, яка була
отримана або створена в процесi виконання cBoik повнова"lкень вiдповiдно До"

чинного законодавства.

5.35. Здiйснюе iншi функцii, пов'язанi з виконаЕням покJIадених на вiддiл
завдань.

6. Вiддiл дJIя здiйснення повновЕDкень та виконанЕя завданЬ, ЩО

визначенi, мае право:

6.1. Одержувати в уст€шовпеному законодавством порядку вiД iнШИХ

структурних пiдроздiлiв районноi державноi адмiнiстрацii, органiв мiсцевогО

сап,Iоврядування, пiдприеЙств, установ та органiзацiй нез€}пежнО ВiД фОРМИ
власностi та ix посадовLD( осiб iнформацiю, документи i матерiали, необхiднi

дJIя виконання покJIаденID( на нього завдань.

6.2. Загучати до викоНання оцремих робiт, участi у вивченнi окремих

пит€шЬ спецiалiстiв, фахiвцiВ iнших сrру*rур""* пiдроздiлiв районн'Оi

державноi 4дмiнiстрацii, пiдrrриемств, установ та органiзацiй (за погодженням з

rx керiвникаirли), представникiв цромадських об'еднань (за згодою).

б.з. Вносити в устаIIовленомУ порядкУ пропозицii щодо Удоскон€tлення

роботи районноi державноi адмiнiстрацii у гапузях розвитку економlки та

iнформацiйними базами
комунiкацiй, мережами

туризму.

6.4. Корисryватись в установленому порядку

органiв виконавчоi влади, системапdи зв'язку i
спецiального зв'язку та iншими технiчними засобами.

6.5. Скгrикати в установJIеному порядку наради, проводити семiнари та

конференцii з питань, що наJIежатъ до компgтенцii.вiддirry.

7. Вiддiл в установпеному законодавством порядку та у межах

повноважень взаемодiе з iншими структурними пiдроздiлашrи, апаратом.
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райошrоi державноi qдмiнiстрацii, орг€tнап{и мiсцевого самоврядування,
територiальнимИ орr,анамИ MiHicTepcTB, iнших ценщ€tпьних органiв виконавчоi
вJIади, а також пiдприемствами, установами та органiзацiями.

8. ВiДДiЛ ОЧоJIюе начаJIъник, який призначаеться на посаду i
звiльняетъся З посади головою районнот державноi адмiнiстрацii, згiдно iз
законодавством цро державIIу с.гryжбу за погодженням з департаментаN,Iи
ОбЛаСНОi ДеРЖЕlВноi адмiнiстрацii в установленому законодавством порядку.

9. Нача.гrьниквiддi;ry:

9.1. Здiйснюс керiвництво вiддiлом, несе персонапьну вiдповiдальнiсть
За ОРГаНiЗацiю та результати Його дiяльностi, сприяе створенню н€}лежних умов
працi у вiддiлi.
i

'! 9.2. Подае на затвердження головi районноi державноi адмiнiстрацii
положенЕrI про структурний пiдроздiл.

9.3. Розробляе посqдовi iнструкцii працiвникiв вiддilry та розподiляе
обов'язки мiж ними.

9.4. Контролюе процеси реапiзацii державноi полiтики у сферi
економiчного розвитку та туризму. ".

9.5. Здiйснюе аншliз стаЕу i тенденцiй розвитку вiдповiдних га;rузей, хiд
викон€лння мiсцевих програм.

9.6. Гhlануе, реryлюе та контроJIюе ефективну взаемодiю вiддiлу з
територiальними пiдроздiлами центральнlD( органiв виконавчоi вла,ди, органами
мiсцевого самоврядуванЕя, цромадськими органiзацiями при розв'язаннi
пит€lнь, що стосуються дiялъностi вiддilry.

9.7. Виконуе за дорученням керiвництва завдання, отриманi вiд органiв
вJIади вищого рiвня, готуе доповiднi записки, цроекти розпорядженъ.

9.8. Г[пануе робоry вiддiлу, вносить пропозицii щодо формуванrrя планiв
.роботи районноi державноi адмiнiстрацiТ.

9.9. Вживае за<одiв до удосконаJIенIuI органiзацii та пiдвищення
ефективностi роботи вiддirry.

9.10. Звiryе перед головою районноr державноi адмiнiстрацii про
виконанIIя покJIадених на вiддiл завдань та затверджених планiв роботи.

g.11. Може входити до складу Колегii районноТ державноI
адмiнiстрацii.

9.I2. Вносить пропозицiТ щодо розгляду на засiданнях колегii питань, що
належатъ до компетенцii вiддiлу, та розробJIяс проекти вiдповiдних рiшень.

9.13. Може брати rIасть у засiданнях органiв мiсцевого с€lI\4оврядуВаНня.

9.I4. Представляе iнтереси вiддiлу у взаемовiдносин€tх з iншими
структ}рними гliдроздiлами районноi державноТ адмiнiстрацii, iз структУрНИМИ

пiдроздiлами обласноi державноi адмiнiстрацii, органами мiсцевогО
саiчIоврядування, пiдприемствами, установами та орг€lнiзацiями - За ДОРrIеННЯМ
керiвництва районноТ державноi 4дмiнiстрацiТ.



9.15. Органiзовуе робоry з пiдвищення рiвня професiйноi компетентностi
державних с.гryжбовцiв вiддiлу.

9.1б. Подае керiвникУ ?парату районноi державноi адмiнiстрацii
цропозиЦii щодо призначенЕя на посаду та звiльнення з посади у порядку,
передбаченомУ законодавством про державIIу службу, державних службовцiв
вiддiлу, присвоенЕя iM рангiв державних сlryжбовцiв, iх заохочення та
притягнення до дисциплiнарноi вiдповiдагlьностi.

9.I7 . ПРОВОДИТЪ Особистий прийом цром4дян з пит€}нь, що належать до
повнова:кень вiддi.гry.

9.18. Забезпечуе дотримання працiвниками вiддfury правил внутрiшнього
,с.гryжбового розпорядку та виконавсъкоi дисциплiни.

9.19. Здiйснюе iншi повновarкенЕя, визначенi законом.

10. ГРаничну чисельнiсть, фо"д оплати працi працiвникiв вiддiлу
ВИЗНаЧае ГОЛОВа раЙонноТ державноi адмiнiстрацii у межах вiдповiдних
бюджетних призначень.

11. Штатний розпис та кошторис вiддiлу затверджуе t9лова районноi
державноТ адмiнiстрацii. '1


