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КАМ,ЯНКА_БУЗЬКА РДЙОrШrД ШРЖАВНА АДДНIСТРАIДЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Деr/r 2018року м. Кам'янка-Брька

Про раду регiонального розвитку в

при Кам'янка-Бузькiй районнiй
державпiй адмiнiстрацii

ВiдповiднО дО ст. з9 Закоф УIсpаrнИ <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацii>>, на виконаIIня Указу Президента УlсplаiЪи вiд 2I квiтня

2015 рокУ Ns224/20L5 <ПрО РqдУ регiонаЛьного розвитку> та розпорядження
.оrrо"й Львiвськоi обласноi державноi qдмiнiстрацii вiд 17 червня 2015 pol.ry

Ns278/0/5-15 <Про радУ регiонапьного розвиткУ Львiвськоi областil>, з метою

сприяЕЕЯ наJIагодЖенЕЯ ефеlстивноi взаемодii з органами мiсцевого

самовряДуваннЯ У питаннD( напращовання оптимаrrьноi моделi розвитку
мiсцевоГО Са.I\4ОВРядrвання, територiапьноi органiзшlii влади, здiйснення реформ у
сферi децентрапiзащl управлiНня регiоНшIьним розвитком, вирiшення проблемню<

питань життезабезпечення регiону:
1. Утворити РадУ р.iiо"-"ного розвIтгкУ при КамОянка-Бузькiй рйоннiй

державнiй qд,Iiнiстрацii (дапi - рада) та затвердити ii скJIад, що додаеться.

2.Затверлити Положеrrrrя про раду регiонатlьною розвитку при Кам'янка-

Бузькiй рйоннiй державнiй адмiнiстрацii, що додаеться
3. Контроль за вико заJIишаю за собою.

Голова райдержадмi B.I. кирилиtI
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,Щодаток

до розпорядження голови
Каrr,r'янка-Бузькоi районноТ

кириJIиII
Володимир Iгорович

КЕЛЕБЕРДА
Тарас ВолодIлплIФовиII

ВАШКIВСЬКШЙ
Андрiй Стаrriславович

мудрик
наталiя Йосипiвна

ВИСОIIАIIСЬКА
Jftобов Петрiвна

омЕJIян
Олег Ярославовтч

дрркАч
Ярослав Степапович

Антонrк
гапина Михйлiвна

БАриJIА
JIrодмила AHToHiBHa

зАгАЙко
Андрiй Мшlйлович

зуБЕЙко
Марiя IBarriBHa

ковтАJIо
Василь ВолодимировиtI

койцА

- голова рйдержадмiнiстрацii, голова Ради

- юлова "КаJчI'янка-Бузькоi рйонноi ради
спiвюлова Рqди (за згодою)

- перший заступник голови

державноi qдмiнiстрацii . ,

;1; Zi. fu й7ч;' !2 ilаz,оу//z|'#

склАд
радп регiонального розвптку

при Камrяпка-БузькiЙ районнiй державнiй адмiнiстрацii

рйдержадмiнiстрацiТ

- заступIIик голови Калtu'янка-Бузькоi районноi
ради (за згодою)

- керiвник апарату райдержадмiнiстрацii,
виконавчий секретар ради

- мiський голова Кам'янка-Бузькоi MicbKoi ради
(за згодою) _

- голова Жовтаrrецькоi сiльськоi ОТГ (за

згодою)

- начшIьникъiддilry агропромислового розвитку

райдержадмiнiстраlдii т

- начшIьник управпiння фiнансiв'

райдержадмiнiстрацii

.начаJIЬникУправлiнllясоцiаrrьногоз€lхистУ
ЕаселенЕя райдержадмiнiстраЦii

.керiвник<<Кадл'янка.БУзькоiАгенцiiмагlогота
середнього бiзнесу> (за згодою)

начаJIьник вiддilry ocBiTra райдержqдмiнiстрацiТ



Тарас Володип,rцровитI

КУЧЕРЕIIА
PoMarr Стефанович

JIЕнь
Володимир БогдановиII

HIKITIHA
Iрина Степаrriвна

сАвкА
Ольга ,IIллитрiвна

хАБА
Олег ВолодлrrшryовиII

хомА
Ольга Володипллрiвна

чАБАн
IBaH Аrцрiйович

IIIЕвчук
JIlобов Васи.тliвна

HIKOJIACB
PoMarr Iгорович

ФЕшЙко
Юрiй Федорович

куJIик
PoMarr ,Щдtитровlтч

дякун
Леся Мартинiвна

стЕФАнюк
Володимкр Володимцрович

IIIУJЬГАН
Вiтатliй Петрович

сумкА
В а.rrентина Володимирiвна

}
райдержqдмiнiстрацii

- дцректор коIчIун€лJIьного некомерцiйного
пiдгrриемства <<Калл'янка-Брька центраJIьна
районна лiкЬрня (за згодою)
- нач€lпьник вiддilry у Каrrл'янка-Бузькому районi
Головною управлiння .Щержгеокадастру у
Львiвськiй областi (за згодою)
- дирекгор громqдськоi органiзацii
<<Агенцiя мiсцевого економiчного розвитку
Кам'янка-Брького райоrry> (за згодою)
- начаJIъник вiддirry iнфраструкryри та житлово-
коIvtуЕапьного господарства

райдержадмiнiстрацii
- завiдувач сектору з питань цивiльног0 з€лхисту

райдержадмiнiстраIдii

- начаJIьник вiддiлу економiчною розвитку i
туризму райдержадмlнlстрацll

- в.о. начаIъника вiддiлу мiстобу,ryванЕя та
архiтектури рйдержадмiнiстраIlii

i

_ завiдвач celmopy

райдерхадмiнiстраlдii

культури

- голова.Щобротвiрськоi селищноi ради (за

згодою) а

- голова Запитiвськоi селищноiради (за згодою)

,
- голова Новояричiвськоi селищноi ради (за

згодою)

- голова Баrтонинськоi сiльськоi р4ди (за

згодою) {

- голова Великосiлкiвськоi сiлъськоi ради (за

згодою)

l

- голова,Щфiвськоi сiльськоiради (за згодою)

- голова Щiдилiвськоf сiльськоi ради (за згодою)



мАзур
Юрiй Iваrrович

костюк
Володимlтр Вilсгорович

вАврук
Iгор Володимирович

JIАврЕнтев
poMarr Степшrович

IJIЬKIB
василь Степаrrович

ПРОКОIIЕЙtО
олег Михйлович

А}IДРУIIIЕНКО
Анш,iй ОлександlовиII

PEHIIKA
евгенiя Мшсйлiвна

IIIEPEMETA
ганна Василiвна

Керiвнпк апарату адмiнiстрацii
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- голова Незнанiвськоi сiльськоi ради (за
згодою)

- юлова HeclryxiBcbKoi сiльськоТ ради (за згодою)

- голова Полоничrriвськоi сiльськоiр4ди (за

згодою)

- гOлова PeMeHiBcbKoT сiльськоi р4ди (за згодою)

- голова СiлЁцькоi сiльськоi ради (за згодою)

- голова Стародобротвiрськоi сiльськоi р4ди (за

згодою) ,

- юлова Староцричiвськоi сiльськоТ рqди (за

згодою)

- полова СтрЪптiвськоi сiльськоiради (за

згодою)

- голова Убинiвськоi сiльськоiради (за згодою)

любов Височанська
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ЗАТВЕРДКЕНО
розпорядженням голови
Калм'янка-Бузькоi районноi
державноi адмiнiстрацii
вiд 22"/1,&3/3Ng ш/в}

ПОЛОЖЕННЯ
про раду регiонального розвптку

при камrяпка_Бузькiй райопнiй державнiй адмiнiстрацii

1. Рада регiонапЬногО розвиткУ ,rр" Клп'янка-Бузькiй ршiоннiй державнiй
адмiнiстрацii (датli - рада) е консультативно-дорадчим органом при Кам'янка-п " iй державнiй адмiнiстрачii, угвореним вiдповiдно до гryнктУ 9.ьузькlи раионн:
cTaTTi 39 Закону УкраiЪи <Про мiсцевi державнi qдмiнiстрацii)>, на виконzlнЕrl

Указу Президента УIqpаiЪи вiд 2| квiпrя 2015 року Nя 224/2015 кПрО радУ

регiонаllьного розвитку> та розпоряДженЕя голови JЪвiвськоi
Ъбrц.р*qдмiнiстрацii адмiнiстрацii вiд 17 червня 2015 року }lb278l0/5-15 <Про

раду регiонагlьного розвитку JbBiBcbKoi областЬ>.

2. Рада у ."йП дiяпьностi керуеться Конституцiею та законами УкРаiни,

акта1уtИ ПрезидеНта Украr'ни, Кабiнеry MiHicTpiB Украihи, розпорядженнями та

дорученнями голови облдержqдмiнiстрацii, розпорядженнями та дорrIенн,Iми
голови райдержqдмiнiстраIдii, а також цим Положенням.

3. Основними завдаIIЕями ради е:

1) сприяНня налаЮдкенню ефективноi взаемодii Кам'янка-Бузькоi районноi
державнот 4дмiнiстрацii З органап{и мiсцевого самоврядуванЕя _щодо

удосконаJIеннЯ державнОго будiвШлцтва, напраIцованЕя HoBiTHix пiдходiв у сферi

регiонапьною розвитку;
2) ""робо."о узгодженоi позицii щодо соцiагrьно-економiчною та

гуrrланiтар"оiо розвитку рйоrrу, механiбмiв подол€шЕя диспропорцiй розвитку

ф"ropiit, ефЪlстивного використання - економiчного потенцiатry району,

пiдвищення його iнвестицiйноТ приваблпавостi та конкурентосцроможностi;

3) пiдготовка пропозицiй щодо цроведення адмiнiстративно-територiа,гьноi

реформи, територiатlьноi органiзацii ВJIади, оптимапьних шляхiв розвитку

мiсцевогО са},IовряДуванЕЯ З ура(уванЕяМ стаlrдартiВ евроrrейськоi xapTii

мiсцевого самовряд/вання, реапiзаIrii регiонапьноi к4дровоI полiтики;

4) пiдгоrй*u ,rро.rоrпцiй щодо визначенЕя першочерпових за<одiв щодо

впровадженЕя европейськID( демократисIних cTaIцapTiB у Ъферi територiапьноi

органiзаlliТ мiсцевого сап{оврядування, " оптимiзаIlii спiвпрацi територiа,гrъних

цромад з державою, а також забезпеченЕя iх взаемноi вiдповiдальностi за

комплексний розвиток територiй;
5) сприЯнЕя врa)(ранпЮ iHTepeciB рйоrту i специфiки розвитку окремих

4дмiнiстРативно-ТериторiаЛьнID( одиницЧ ,rр" 
""".eHHi 

пропозицiй до проектiв

йй*й, обласirr' ,u рйонних цiлiових цроцраJчr економiчнопо, науково-

технiчнОго, соцiатrьного, нацiонально-культурного розвитку та охорони довкiлля;

|,)
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б) вивчення мiжнародного досвiду в сферi iнновацiйних стратегiй

територiапьного розвитку та здiйсненЕя зФ(одiв щодо його практичноi реалiзацii;
7) монiторинг cT€lнy виконання aKTiB Президента УкраiЪи, КабiнетУ

MiHicTpiB УкраiЪи, розпоряджень та дору{ень гопови облдержадмiнiстрацii,

розпоряджень та дорrIень голови райдержадмiнiстрацiТ з питань регiона.пьного
розвитку, пiдготовка пропозицiй щодо пiдвищення рiвня виконавськоi
дисциплiни;

8) пiдготовка та внесення пропозицiй щодо вдоскон€tленнjl законодавства
Украiни з питань регiонального розвитку, мiсцевого самоврядування,
територiапьноТ оргшiзацii влади.

4. Рада дJrя виконанЕя покJIадених на Hei завдань мае право в установленоМУ
порядку:

1) запиryвати та одержувати вiд струкryрних пiдроздiлiв Кам'янка-БузькОi

районноi державноi адмiнiстраIдii, органiв мiсцевого самоврядуванНя,
громадських об'еднань, пiдприемств, установ, органiзацiй необхiдну iнформаЦiЮ,

доч/менти i матерiали;
2) запропIувати на cBoi засiдання керiвникiв i представпикiв ДеРЖаВНИХ

органiв, органiв мiсцевого самоврядування, цромадських об'еднань, пiдприсмств,

установ, органiзацiй, уrених, експертiв;
3) заггr{ати дJIя розгJIядУ питанЁ' що напежать до компетенцii ради,

працiвникiВ структурниХ пiдроздiлiВ Кам'янка-Бузькоi районноi державноi
адмiнiстрацii' пiдприемств, установ та органiзацiй (за погодженням з ik
керiвникши), а також незапежних експертiв (за ix згодою);

4) утворювати тимtlасовi робочi ГРУпи, iншi робочi органи для розробленнЯ
i детального опраIцовання окремих питань' що напежать до компетенцii ради,
визначаТ" .rорr!Ок ix роботи, заJryчатИ до роботи в таких група( експертiв i

фахiвцiв (вiдповiдно за ix згодою або за погодженЕям з ix керiвникши),
коордиFryватИ та кориryватИ робоry створених тимчасових робочих цруп,

засJIуховувати ix звiти; '

5) органiзовувати проведення конференцiй, ceMiHapiB, круглих столiв,

нор4дl а також iнших заrодiв iз питань, що напежать до компетенцii ради.
5. Рада у процесi виконанЕя покJIадених на неi з€IвданЬ взаемодiе з iншимИ

консультативними, дорадчими та iншими допомiжними органами, створеними

при Кам'янка-Бузькоi районнiй державнiй адмiнiстрачii, а також з органами

секретаря та iнших

Ё,

ё

l!

членiв, якi беруть участь у ii роботi на громадських засадzж.

Головою раДи е голова рйдержадмiнiстрацii,
В иконавчим секретарем рад; е керiвник апарату райдержадмiнiстр ацii,

.Що скл4дУ ради за посадою входять: голова Кам'янка-Бузькоi районноi ради

(за згодою), засц/пник голови Кам'янка_Бузъкоi районноi ради (за згодою),

перший заступник голови райдержqдмiнiстрачii, заступник голови

раi,ЦерЖадмiнiсЬацii, керiвниК *upury dЪtд.рЖ4дмiнiстрацii, депутати районноi

ради (за згодою), кёрiвники структурних пiдроздiлiв РаЙДеРЖ4ДМiНiСТРаЦiТ,

керiвники оргшriв мiсцевого .*о"рrдуванЁя (за згодою), керiвники пiдприемств,

установ та органiзацiй (за згодою).
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7. Голова ради здiйснюе загаJIъне керiвництво дiяльнiстю ради, визначае

порядок ii роботи та головуе на iJ засiданlrях.
8. Виконавчийсекретарр4ди: &

1) скгlикае за дорученням голови р4ди засiдання ради;
2) забезпечуе органiзаlдiю дiяльностi ради, пiдготовку питань порядку

денного та MaTepraJnB до 11 засrдань з урa)(уванЕям цропозицlи членlв ради,
державнID( оргаrriв, оргшriв мiсцевого с_амоврядування, цромадсъких об'еднань,
пiдприемств, установ та оргшriзацiй, а також веденЕя протоколiв засiдань ради;

3) затвердхсуе плани дiяльностi тимчасових робочш цруп, iнших робочих
органiв, визначае rx голiв, затвердкуе за подаЕням голiв тимIIасових робоч}rх цруп
персонапьний скJIад TaKlD( цруп, коордиIryе ix робоry;

4) здiйсшое монiторинг стаIц/ реапiзацii рiшень ради, реryлярно iнформуе
голову ради та iншиrс ii членiв з цього питання;

5) цредставJIяе раду у вiдносинаr iз державIIими органаrчIи, органами
мiсцевого саIчIоврядвання, громадськими об'еднаннями, пiдприемстВаМИ,

установаIuи, органiзацiями; } .
6) виконуе за дорученням голови ради iншi завданЕя.
9. Основною органiзаIдiйною формою роботи р4ди е засiдаlrня, якi

цроводяться за потреби, аJIе не рцше одною разу на квартаJI.

Засiдання ради с правомочним, якщо на ньому присутнi не менше полоВинИ

вiд затвердженого скJIаду ради. d

10. РiшенЕя ради приймаються бiльшiспо
членiв ради IIIJIяхом вiдкритою голосування. У
голос голови ради е вирiшапьним.

За результатами засiдання оформ.гпоеться
виконавчим сещретарем ради.

РiшеннЯ Р4дИ можутЬ надсилаТися дJIЯ розглядУ структурним пiдроздiладл

райдержqдмiнiстрацii, органам мiсцевого самоврядування, пiдприемствам,
ycTaнoвalvt та оргаrriзацiям.

у разi необхiдностi рiшення ради реапiзуються шJID(ом видання в

установJIеному порядку розпоряджень та доручень голови райдержqдмiнiстрацii,
внесеннЯ юловоЮ рйдерЖ4дмiнiстРацii на розгJIяД РадИ регiонального розвитку
та мiсцевшr рад вiдповiдни)( цропозицiй. 9

11. Рада iнформуе цромадськiсть цро свою дiяльнiсть та прийнятi пею

рiшення IIIJ111(9M 
-рЪзмiщення 

матерiапiв на офiцiйному веб-сайтi Кам'янка-

Бузькоi районноi державноi адмiнiстрацiТ.' |i. Пiдготовку матерiапiв "u засiдання Ради забезпе,гуlоть cTpyKTypHi

пiдроздiлИ райдерЖадмiнiстраlдii, апарату райдержадмiнiстрацii, територiапьнi

органи MiHibTepcTB та iнших центраJIьнш органiв виконавчоi влади, а тzжож

пiдrгриеМства, установИ, органiзацiТ (за згодою), вiдповiдальнi за пiдготовку,

перЁонал"rу 
-"й.rовiдшrьнiсrь 

за якiсть пiдготовлених матерiагliв та своечаснiсть

подання ix керiвнику аIIарату несуть заступники голови райдержадмiнiстрачii
згiдно з розподiлом функчiональнrаr обов'язкiв,

голосiв присутнiх на засiданнi

разi рiвного розподiлу голосiв

протокол, який пiдписуеться

}


