
!шту1вськА РАйоннА двР)!ивп{А Адм!н!стРАц1я
хАРк|всько| оБ,1Аст!

Р озп о Ряджш ння

|) 7 : ц,ц- г -а/' - / 1'/1 1/_-----'7-;. 9угу'п'в у{, &
!1ро затверлэкення !1олоясення про
в|дд!л еко:;ом!чного ро]витку !

торл !вл! 9уц|всько1 районно|
дерясавно| адм!н|страц!!

8|дпов|дно до статей 5, 6, з9,44 3акону }кра!ни <<|[ро м|сцев1 державн1
адм1н[срац|!)>, г|останови 1{аб|нету й|н1сщ1в !кра|ни в|д 26.09.2012 ]ч|р 887
<[1ро затвердження 1ипового поло)кення про сщуктурний п|дрозд|л м1сцево|
дер;кавно| адм|н!страц|1', постанови (аб|нету й|н1стр1в !кра!ни в|д 18.04-2о12
Ф 606 <|{ро затверд)кення рекомендац|йних перел|к|в сщ}кт}?них п1щ;озд1л!в
обласно!', 1{и]всько! та €евастопольсько| м|сько|, районно], районно! в
мм. }(исв1 та €евастопол1 дер)1{авних адм|н|страц|й>' наказу й[н1стерства
економ|чного Розвитку ! торг|вл1 !кра!ни в|д з0.11.2о12 }'|о 1370 <|{ро
затвердхення \4етодичних рекомендац|й з розроблентля поло)кення про
сруктщ:ний п|дрозд1л економ|чного розвитку | торг1вл| м|оцево! державно!
адм|н|сщац|}>, Регламенту 9угу!всько| районно| дер:кавно! адм[н|сщац1|,
затверд)кеного розпоряд)кенням голови районно| дерэкавно| адм1н|сщац|! в!д
22.02.2012 !х|о 141 (з1 зм1нами), Ёастанови з якост1 9уц!всько| рйонно|
дер>кавно| 4цм!н!сщац|!, затвердженот розпоряд)т{енням голови районно!
державно| адм!н1сщац|| в1д 01.06.2009 !т[э 354 (з1 зм1нами) та розпоряд)кенн.'{
голови 9уц|вськот районнот дер)кавно! адм|н|сщац|| в1д 03.12.2014 .]т|р 804 "|1ро
внесент'{ зм1н до розпорядження голови районно| дер;кавно! адм1н|срац|! в|д
30 травня 2014 року ш9 252 "про затверд)кення структури та гранинно?
чисельност| прац|вник|в структ}рних п1дрозд|л|в 9уц1всько| районно!
державно| адм1н!сщац1!'' :

|.3атверлити ||оложення про в|лл!л економ!чного розвитку | горг|вл!
рйонно| дерхсавно! адм1н1сщац|! (додаеться).

2. Бизнати таким. !11о втратило чинн!сть. розпорядження голови рйонно{
дерхавно] адм|н|страц|! ъ1д 24'05.2013 }|э 169 <|!ро затверджен1]'| |{оло:кення
про управл!нгтя економ1ки районно| державно| адм!н!страц||>.

!1ерпшшй заступ!!||к головц
районно! дерпсавно! адм|н|страц[[ !о.к. вАРт{в[нов



зАтввРджвно

Розпоряд:кенття голови

полож0,ння

рйонно| державно| адм!н!сщац:1
/1})ц4}/уг/1/1/х9 4/

про в|дд!л економ!ч|!ого ро3витку ! торг|вл|
чуттвсько! районно1 дерхсавно! адм!н!страц!!

1. 81дд!л економ1чного розвитку 1 торг!вл| {уц!всько| районно!
дер:кавно| адм|н1сщац1{ (дал1 81дд1л) утвортоеться голово|о {уц!всько!
районно| дер>кавно! адм1н1срац1{, входить до !1 складу | забезпетус виконання
пок.]|адених на нього завдань.

2. Б!дд1л п|дпорядкований голов| 1{уц|всько! районво[ дер:кавно|
адм!н|сщац1], е п|дзв|тним | п1дконщольним ,{епартаменц економ1ки ]

м!х<народних в|дносин [арк|воько| обласнот державно{ адм1н!сщац!т,
й1н1стерству економ1чного розвитку 1 торг1вл! }кра!ни, ,{ерясавн1й слу:кб!
}кра'йи з питань рецляторно| поп|тики та розвитку п|дприсмництва, 1нгшим

органам виконавчо| влади вищого р!вня'
3. Б[дд[л у ово!й д|яльност1 керуетьоя |{онстицц|ето та законами }кра|ни,

укра!ъи, наказамиактами [{резидента 9ча1ни, (аб|нец 1м1|н[сщ1в

й1н|стерства економ1чного розвитку | торг!вл| }кра!ни, ,(ерх<авно| служби
}ща|ни з п ит!1н ь рецляторно| пол!тики та розвитку п!дприсмництва. !ншими
нормати вно-пр:1вовими актами орган!в виконавчо] влади вишого р{вня,
розпорядженнями гол1в обласно] та районно! дерхавних адм1н1срац1й,
наказами дирекгора .[епартаменц економ!ки | м|жнародних в!дносин
!,арк|всько! обласно] державно| адм1н|сщац|!, Регламентом 9уц!всько!
районно! дер:кавно! адм|н1сщац1!, Ёастановото з якост| чуц!ъсько! рйоннот
державно! адм|н1сщац|{, а також цим полох{енням.

4. Фсновним завданням 8|дд|лу е забезпенепня реал1зац|| в район1:
державно| пол!тики економ!чного | соц1ального Розвитку:
деря<авно| ц1ново| пол|тики;
державно| промислово| пол|тики:
лержавно| рег!онально] пол!тики;
державно| |нвестиц|йно| та !нновац|йно| пол|тики;
державно| пол|тики з питань розвитч малого п!дприсмництва,

рец;шторно| пол!тики. дозв1льно1 систем и;

державно| пол1тики у сфер| торг1вл!, щомадського харнування 1

побутових послуг;
дер)кавнот пол|тики у сфер| закуп!вель товар|в, роб1т ! послуг за р:1хунок

державних ко|пт1в;

дерхавно! пол1тики у сфер[ економ|нно! безпеки та дет1н|зац|! економ|ки;
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державно| зовн|!пньоеконом1чнот пол;тики;
дерхавно] пол]тики стосовно захисц |нформац!| з обме)кеним досцпом.
5. Б!дд1л, в|дпов1дно до визначених галузевих повнов.0кень' виконус так|

завдання:
1) орган|зовус виконання

[{резидента 9кра|ни, !(аб!нету
1(онституц|| та закон|в !кра!ни, акт|в

й|н1стр!в !кра!ни, наказ|в й|н1стерства

районно! державно!
п!дготовки профам

економ1чного розвитку | торг|вл1 укра]ъи, ,(ержавно| олужби 9ща!ни з питань

рец.]1'{торно1 пол1тики та розвитку п1дпри€мництва' 1н1]]их нормативно-
правових акг|в орган|в виконавчо] впади вищого р1вня, розпоряджень гол!в
обласно| та районнот дер}(авних адм|н|отрац1й, наказ|в директора ,{епартаменту
економ1ки ! м1жнародних в|дносин [арк|всько| обласно] державно!
адм|н|сщац!| та зд|йсттгое конщоль за !1 реал!зац|ето;

2) забезпетус в ме>ках сво]х повнов:)кень захист економ1чних прав !

закоттних |тттерес|в суб'ект[в гооподартовання району;
3) анал|зуе 1 економ1чного соц1ального району'_', анал|зуе стан 1 тенденц11 економ1чного | соц1ального розвитку раиону'

бере утасть у визнаненн| його пр1оритет|в, розробленн1 напрям1в сщуктщно| та
|

|нвеотиц|йно| пол1тики та гоце пропозиц1! з цих питань;
4) разом з !ншими стр}тт)Рн и м и п!лрозд|лами

адм[н1сщац!| виконуе роботи з прогнозуванн'1 та
економ|чного | соц|ального розвитку району;

5) забезпеяуе контроль за виконанням показник!в прощам економ|чного 1

соц1а.гльного розвитку району;
6) бере утасть разом з 1нп-тими струкц?ними п|дрозд|лами рйоннот

дерхсавно! адм1н1страц[! в реал|зац1| дерх<авно] зовн[тпньоеконом1чно! пол|тики
в частин1 |нтещац1| ущатни у св|тову економ!ц та розширення економ|чного |

соц|ального сп|вроб!тництва з €€;
7) бере у;асть разом з 1нтшими структуРними п1дрозд|лами районно?

державно| адм1н!страц!! у реа.т:!зац|! на територ[| району дерх(авно{ пол!тики у
сфер1 европейсько| |ттгещац!1;

8) розробляе пропозиц1! до проект|в районного бтодя<ету, як1 стосутоться
економ!чного | сош!ального розвитку району' та подас ]х на розглял кер|вништву

районно! державно| адм!н|сщац!|;
9) забезпенуе, у межах компетенц1|, узагальнення 1нформац|1 щодо

ефекгивного [ ц1льового використання в|дпов|дних бтодя<етних котпт1в;
10) бере г{асть' у ме)€х компетенц|!, в п!дготовц1 пропозиц!й щодо

забезпечення реал|зац!! дерт(авнот ц1ново| пол|тики та вдосконалення порядку
рецлтовання ц1н;

11) розробляе та оргав!зовуе реал1зац1:о заход[в, сщ:ямованих на

"'р''ц'',," 1нвестиц|йних р""ур"[", "}"'р""'тя 
..щй''','.' |нвестиц1йного

кл1мац;
12) гоце пропозиц1| щодо:
погод)кен |1'| ! н вестиц| йн их проект! в у пр!оритетних гацзях економ|ки:
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наданн'{ за р:1хунок ко1шт|в м|сцевого бтодх<ец дерхавно| п!дщимки
суб'сктам |нвестиц|йно| д1яльност!, як[ реат1зутоть 1нвестиц!йн| проекти у
пр|оритетних галузях економ!ки:

створення [ забезпеченття функц|онування спец|альних економ|яних зон,
запровадження спец|апьного ре)киму |нвестиц!йно] д!яльност1 яа територ|ях
пр!оритетного розвитч;

13) анап|зуе економ|чн! та соц1альн1 насл1дки функц1онування
спец!а:гьних економ|нних зон ! територ1й пр1оритетного розвитку;

14) бере )д|асть у п|дготовц[ пропозиц|й щодо визначен|б[
середньосц)окових пр1оритетних Ёапрям|в 1нновац|йно! д!яльност!;

15) готус пропозиц1} щодо вк.,|ючення |нновац|йних проект!в до
рег|онатьних прощам ! |х ф[нансування 11]',ш{хом щедитування з дер)|(авного
бтодх<ету;

16) розробттяе проекти районних прощам спри.,{нн'{ розвитку малого 1

середнього п1дприсмнитцва, забезпетус ]х виконання, зд!йстпос мон1торинг
виконання таких програм;

|7) слрияе отвореннк) |нфраструкцри п|дщимки рег1онального
п1дприсмництва, рлов д;тя р1вноправного розвитку п|дприсмництва на територ[|

району, надае консультац|йну та 1нформац|йну допомоц суб'ектам
п|дприемницько1 д1яльност|;

18) бере г{асть у розробленн1 пропозиц1й щодо забезпенення
сприятливих умов д|яльност| п1дприсмств торг|вл|, ресторанного господарства
та побщового обс]уговування;

19) розробляе проекти районних прощам розвитку сфери побутового
обс.тцтовуванття населення району;

20) розробляс проекти районних прощам вдоскона]1енця функц!онування
роздр1оних ринк]в;

21) забезпевуе у межах сво|х повноважень виконання завдань
моб1п|зац|йно| п[дготовки, цивйьного захисц населен1{']. дощим11ння вимог
законодавства з охорони прац|' по:кежно| безпеки;

22) готуе пропозиц!| щодо плану д!яльност| районно| державнот
адм1н1сщац[! з п1дготовки проект1в рецляторних акт|в на потонний р|к;

23) розробтляе проекти нормативно-правових акт!в (проекти розпоряд|(ень
голови {уц!всько! районно! державно| адм[н1сщац[!) в мехсах повноважень;

24) бере участь у розробленн! проекг|в нормативно-правових акт|в
(проект!в розпоряджень 91ту!всько! голови районно| державно| адм!н1сщац!!),
головними розробниками яких с |нцт1 сщ1'кцрн| п|дрозд|ли 9уц!всько|
районно| державно| адм1н1срац!|:

25) проводить ана.гл1з рецляторного впливу, повторн! та пер!одичн|
в|дотеження результативност1 рецляторних акт|в в ме}([х сфери
в|дпов|да':ьност!;

26) готуе пропозиц|| щодо скасування чинних рец.]]'{торник акт!в. як|

стрим}.!оть розвиток п|дприемництва в район[;



27) за6езпеяуе, у ме)к!1х компетенц||, узагальнення 1нформац!т щодо
реал|зац!| проег<т|в (прощам) м|:кнародно| техн!нно| допомоги;

28) анал|зуе та подае до {арк!всько1 обпаоно! державно! адм|н!сщап[!
п|дписатт| результати поточного та./або заклточного мон1торивц тщоект|в
(прощам) м|жнародно] техн!чно] допомоги:

29) бере унасть у розробленн| прощамних документ!в з питань зацчення
зовн1шньо] допомоги €€ в|дпов|дно до пр|оритетних напрям|в економ!чного !
ооц1агтьного розвитку району;

30) забезпенуе, у межах ово!1 повнова)кень' разом з |н:пими срукцрними
п1дрозд|лами районно! дер:кавно| адм|н|сщац|1 1гвасть л1дприсмств та
орган1зац1й району у виставково-ярмаркових заходах;

31) забезпенуе узага]1ьнен1{'{ даних про проведенн'{ зацп!вель товар!в,

роб[т [ пос.туг за дер:кавн! коплти в район|;
32) проводить 1нформац!йно-анал[тинну роботу з питань обл1ку

опец1ал|зованих п|дприсмств, що зд|йстпототь операц[| з металобр1о<том, та
узгодхуе акти обстеження таких п|дприсмств' розта!!1ованих на територ1|

раиону' д;!я одер){(анн'. л1ценз1и на загот1в.]|ю' перерооку' мета|ц?г|ищ/
переробку металобр1о<ц кольорових та норних метал!в;

33) забезпетуе веденн'{ документооб1ц та зв1тноот| у межах сво!х
повновал(ень;

34) розробляе, в ме)ках сво]} повновокень, пропозиц1! щодо
вдосконапен!#1 системи п1дготовки (переп|дготовки) кадр|в (спец1ап|ст|в) у
сфер! економ|ки та 1тгравл[ння; переп!дготовки управл!нських кадр|в для сфери
п|дприсмництва;

35) готус самост|йно або разом з |ншими структурними п|дрозд|лами
9уц!всько! районно! державно| адм1н|сщац!|, у межах сво|х повноважень,
!нформац|йн! та анал1тичн! матер|али д| { подання голов| 9уц!всько| районно|
державно| адм|н!сщац||;

36) готус (бере унасть у п1дготовц1) проекти угод, договор1в'
меморанд1.м1в, протокол[в зуср!ней делегац|й 1 робоних щуп у метсах сво:х
повнова'кень;

37) бере унасть у п!дготовц1 зв|т|в голови 9уц!воько! рйонно| державно1
адм|н1ощац|] для 1х розгляду на оес|т районнот ради;

38) в моках повноважень забезпен}е зд|йснення заход1в щодо запоб|гання
! протид|| корупц|!;

39) опрацьовуе залити 1 зверненн'| народних летцтат[в 9ща1ни та
депщат1в районно| ради;

40) розглялае в установ.]1еному законодавотвом порядку звернення

фомадян;
41) забезпенус досцп до публ1нно| |нформац1!, розпорядником яко{ в!н с;
42) пост|йно 1нфорт{уе населення про стан зд|йсненття визначених

законом повноважень;
43) в межах повнов:)кень конщо]1]ое органи м!сцевого самоврядуванн'{ та

надае методичну допомоц з питань виконання делегованих повнова)кень



орган1в виконавчо] влади у сферах економ|чного 1 соц|ального розвитку
щомади' торговельного та побутового обсщгговувантб{ населення;

44) зд1йснтое
самоврядування;

повноваження' делегов:1н1 органами м1сцевого

45) орган1зовуе робоц з укомплектв:1н|{'1, збер!гання, обл|ку та
викориотання арх1вних докр{ент1в;

46) орган1зовуе роботу, у межах сво!х повноважень' стосовно захисту
|нформац!| з обмеженим дост}т1ом;

47) забезленус функц!онування системи управл|ння як|стто у сфер|
в|дповйальност|;

48) бере у{асть у вир1п:енн! в|дпов!дно до законодавства колективних

рудових спор!в (конфл|кт!в);
49) забезпенуе захиот персональних д:1них;
50) зд|йсн:ое [нлп|, передбанен! нинним законодавством' повнова)!(ення.
б. 8|дд1л для зд|йснення повноважень та виконання завдань' що

визнанен|, мае право:
1) одер>кувати в установленому законодавством порядку в 1н|пих

сщукт}?них п|дрозд!л|в рйоннот державно| адм|н|стац|]' орган!в м!сцевого
самовРядування' п1дприемотв, уотанов та орган1зац!й, незалежно в1д форми
власност1, та !х посадових ос1б |нформац1то, документи ! матер1али' необх|дн1

д]ш{ виконанн'{ пок.}1адених на нього завдань;
2) за:тутати до виконан|{'{ окремтос роб|т, у'ласт1 у вивтенн1 окремих

питань опец|ал|ст|в, фах!вц1в структ)?них п|дрозд!л|в 9уц!всько| районнот
дерхсавно! адм1н!срац|!' п|дприсмств' установ та орган!зац!й (за погодженням з
!1 кер|вниками), представник1в щомадських об'еднань (за згодоло);

3) вносити в установпенот|{у порядку пропо3иц|] щодо удосконапення
роботи чуц1ъсько| районно| дерлсавно| адм[н1срац1| у в!дпов!дн1й галуз1;

4) користуватись в установпеному порядку |нформац1йними базапти

орган[в виконавчо! влади, системами зв'язку | комун[кац|й, мережами
спец|апьного зв'язку та |нптими техн[нними засо6ами;

5) скттикати в установленому порядку наради, проводити сем!нари та
конференц!! з питань' що нале}(ать до його компетенц||.

7. Бйдй' в установленому законодавством порядку та у мехах
повноважень, взаемод!е з сщукцрними п!дрозд!лами, аларатом районно|
лертсавно| адм|н!страш!|, органами м!сцевого самоврядування' територ|альними
органами м1н|стерств, !нлпих ценральних орган!в виконавчо| в.,|ади' а тако}(
п!дприемствами, установад,1и та орган!зац!ялти з мето|о створення умов д]1я

провадження посл1довно| та узгодхено] д1яльност1 щодо отрок|в, пер1одинност|

'!"р**"" | передая[ [нформац[], необх1днот д'-"' ,-"*"'.' викон.|н|#1

пок.]1адених на нього завдань та зд1йонення затлланованих заход|в.
8.8|дд|л очо']1к)с начальник, який призначасться на пос:|ду !зв!льнясться

з посади головото 9уц!всько! районно! державно| адм|н!ощац|| зг!дно |з

законодавством про дер}(авну с:ухбу за погод)кен|1ям з директором

1д
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.{епартаменц економ|ки 1 м|х<народних в1дносин {арйвсько! обласно]
державно! адм!н!сщац!! в установленощ/ законодавотвом поряд\у.

9. Ёанальник 81дд|лу:
1) зд1йсттгое кер|вництво в[ддйом, неое персон!ш|ьну в[дповйапьн|сть за

орган1зац|го та результати його д1яльност1, сприя€ створенн}о налех(них умов
траш1 у п|лрозд|л|;

2) подас на затверджен11я голов1 9уц!всько! районно! державно|
адм ! н!сщаш!| поло>кення про в[дд!л;

3) подас на затверд)кен|]]| голов[ 9уц!всько| районно| державнот
адм1н!срац!! посадов| !нсщукц|! прац!вник1в в|дд!:у та розпод1ляе обов'язки
м[ж ними;

4) планус робоц в!дд1лу, вносить пропозиц1| щодо формування тллан1в

роботи чуц]ъськот районнот державно! адм|н|ощац1!;
5) вживас заход|в з удосконален}1'] орган1заш|| та п|двищення

ефективноот| роботи 8!дд!лу;
6) зв[це перед головото }{уц!всько| районнот державно! адм|н|страц1| про

виконання пок.}1адених на 8|дд1л завдань та затверджених план[в роботи;
7) може входити до окладу копег|! 9уц!всько! районно| дер;кавно{

адм|н1страц!|:
8) вносить пропозиц|! щодо розгляду на зас|даннях колег[| 9уц|всько!

районно{ дер:кавно| адм!н[срац!{ питань' що н:тлежать до компетенц|! 81дд|лу,
та розроб.гшс проекти в!дпов'щних р|шень;

9) моясе брати у;асть у зас|данхтях орган|в м|ст{евого самоврядув21ння;
10) представттяе |нтереси 81дл1лу у взасмов|дносинах з сщукц?ними

п|дрозд1лами 9уц!всько! районнот дерхсавно1 адм|н1сщац1|, м|н!стерствами.
!ншими шенрапьними органами виконавчо| влади' органами м!сцевого
самоврядування' п|дприсмствами, установами та орган1зац!япли за дору]енням
кер|вництва 9уц!всько| районно! державно| адм1н|срац1!;

11) зд!йснтое доб1р кадр!в;
12) орган|зовус робоц з п1двищення р[вня профес1йно] компетентност1

державних слу:кбовц!в 8]дд1.гу;
13) подас голов1 9уц!воько! рйонно! державно! адм!н|ощац|| пропозиц|!

щодо:
призначен|б{ на посаду та зв1льненття з посади у порядку' передбаненопту

законодавством про дер)кавну слутсбу, дертсавних службовц|в Б|дд1лу,
присвоення |м ранг!в дер)1€вних с:ухбовц|в, !х заохочення та притягнен}{'1 до
лисципл1нарно| в!дпов!да_л:ьност!:

14) проводить особистий прийом щомадян з питань' що напех(ать до
повнова:кень в!дд!.ту;

|5) забезпенус дотимання праш|вниками в!дд|лу правил внущ1шнього

щудового розпорядку та виконавсько| дисципл1ни;
16) зд[йснтое [нпл1 повнова)кення' визначев| чинним закояодавством.
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10. [ранинну нисельн|сть, фонд оплати пра:{| прац|вник1в 8|дд|лу в межах
вид1лених котпт|в визначас голова 9уц!всько! районно! дер:кавно|
адм|н|страц||.

11. 1][татний розпис та ко1шторис 8[дд[лу, в мех(ах визначено[ щанттнно|
чисельност| та бтоджетних призначень, затверджус голова чуц]воько| рйонно|
державно| адм|н1страц|| за пропозиц1ями нач:].пьника 81дд|ту погодтсеними !з
засцпником голови чуту!ъсько! районно| дертсавно| адм1н|отрац|! зг|дно з

розпод1лом обов'язк|в.

[(ер!внпк апарату районно1
дерлсавно! адм!н!страц!! |.!о. ковтун

воло1ц(ова 62 710

|;к/

"/


