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                                                               УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 “_12_”_жовтня_ 2016 року                                                                    №_331_

Про розроблення проекту Програми 
економічного і соціального розвитку 
Чечельницького району на 2017рік


Відповідно до статей 6, 13, 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» ,  Закону України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", на виконання розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації від 07 жовтня 2016 року №758 «Про розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку області на 2017 рік» та  з метою своєчасного складання проекту районного бюджету та розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку Чечельницького району на 2017 рік:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Структуру проекту Програми економічного і соціального розвитку Чечельницького району на 2017 рік.
1.2. Рекомендації щодо розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку Чечельницького району на 2017 рік.

2. Відділу економіки та торгівлі райдержадміністрації (Скоцеляс М.І.) разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами інших органів виконавчої влади, районними установами та організаціями, виконкомами селищної та сільських рад, розробити проект Програми економічного і соціального розвитку району на 2016 рік (далі – проект Програми) із врахуванням пріоритетів визначених в Стратегії збалансованого розвитку Чечельницького району на період до 2020 року.

3. Запропонувати Головному управлінню статистики у Вінницькій області (Ігнатов С.Н.) оперативно забезпечувати структурні підрозділи райдержадміністрації,  та виконкоми селищної та сільських рад відповідними інформаційно – статистичними  матеріалами, необхідними для розроблення проекту Програми.

4. Структурним підрозділам райдержадміністрації, іншим органам виконавчої влади, районним установам та організаціям, виконкомам селищної та сільських рад розробити і подати до  20 жовтня 2016   року відділу економіки та торгівлі райдержадміністрації відповідні розділи проекту Програми.

5. Відділу економіки та торгівлі райдержадміністрації (Скоцеляс М.І.) подати підготовлений проект Програми районній раді для розгляду і затвердження на сесії районної ради.

6. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 28 вересня  2015 року №242 «Про розроблення проекту програми економічного і соціального розвитку Чечельницького району на 2016 рік».

7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
                   

Голова районної державної
адміністрації                                                                                  С. Пустовий
                                М.Скоцеляс
                                О.Атаманенко                            	                                 
                               Н.Никитюк                                                      
                               О.Тимофієва                                                                   
                                В.Савчук  

                        
                                                        



















	


Пояснювальна записка

до проекту розпорядження

«Про розроблення проекту Програми економічного
і соціального розвитку Чечельницького району на 2017 рік»

1. Обгрунтування необхідності прийняття розпорядження.
	Проект розпорядження розроблений відповідно  до статей 6, 13, 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації від 07 жовтня  2016 року №758 «Про розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку області на 2017 рік».

2. Мета і шляхи її досягнення
Завдання, що має бути вирішене після прийняття даного розпорядження полягає у вирішенні питань щодо напрямів державної політики, розвитку галузей економіки або сфер діяльності по колу підприємств усіх форм власності, що входять до відповідної сфери діяльності. Економічний та соціальний розвиток  району у 2017 році, виконання завдань, які направлені на вирішення соціальних проблем та підвищення рівня життя населення тощо. 

3. Правові аспекти
	Виконання  вимог Закону України « Про місцеві державні адміністрації» та виконання розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації від 07 жовтня  2016 року №758 «Про розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку області на 2017 рік».

4. Фінансово-економічне обгрунтування
	Не потребує.

5. Позиція заінтересованих органів
	Начальникам та заступникам начальників структурних підрозділів районної державної адміністрації, керівникам районних установ та організацій, селищному та сільським головам при складанні пропозицій до включення до проекту програми економічного і соціального розвитку району, співпрацювати з відділом економіки та торгівлі райдержадміністрації. 
	Структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам міністерств, інших органів виконавчої влади, районним установам та організаціям, виконкомам селищної та сільських рад розробити і подати до         20 жовтня 2016 року відділу економіки та торгівлі райдержадміністрації відповідні розділи проекту Програми.

6. Регіональний аспект
	Стосується розвитку адміністративно – територіальної одиниці.

7.Громадське обговорення
	Не потребує

8.Прогноз результатів
	Прийняття даного розпорядження полягає у вирішенні питань щодо напрямів державної політики, розвитку галузей економіки або сфер діяльності по колу підприємств усіх форм власності, що входять до відповідної сфери діяльності. Економічний та соціальний розвиток  району у 2017 році, виконання завдань, які направлені на вирішення соціальних проблем та підвищення рівня життя населення тощо.



Начальник відділу економіки
та торгівлі райдержадміністрації                                                     М. Скоцеляс      
































Довідка 
про погодження проекту розпорядження

«Про розроблення проекту Програми економічного
і соціального розвитку Чечельницького району на 2017 рік»


         Проект розпорядження розроблений відділом економіки та торгівлі райдержадміністрації відповідно до статей 6, 13, 17 Закону України „ Про місцеві державні адміністрації, на виконання розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації від 07 жовтня  2016 року №758 «Про розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку області на 2017 рік» та  з метою своєчасного складання проекту районного бюджету та розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку Чечельницького району на 2017 рік, з метою вирішення питань щодо напрямів державної політики, розвитку галузей економіки або сфер діяльності по колу підприємств усіх форм власності, що входять до відповідної сфери діяльності економічного та соціального розвитку  району у 2017 році, виконання завдань, які направлені на вирішення соціальних проблем та підвищення рівня життя населення тощо. 
 
Погоджено без зауважень:

Керівник апарату
райдержадміністрації   			   		                                 О.Тимофієва


Із зауваженнями, пропозиціями
які враховано:
                                                       
_____________________________     _______________    ____________________                                                                 
                         (посада)                                                             (підпис)                               (ініціали та прізвище)
     
Із зауваженнями, пропозиціями
які враховано частково               

___________________________     _______________    _____________________                                                    
                  (посада)                                                               (підпис)                                   (ініціали та прізвище)

Із зауваженнями, пропозиціями		
які не враховано                       

__________________________    ________________   ____________________                                        
                   (посада)                                                             (підпис)                                   (ініціали та прізвище)


Начальник відділу економіки
та торгівлі райдержадміністрації                    			М. Скоцеляс

