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Україна
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ                                                                   ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
“ 17 ”  квітня    2015 року                                                                    № 109


      Про проведення приймання іноземної делегації 


Відповідно до статті 13, пункту 9 частини першої статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пріоритету 3 «Програми економічного і соціального розвитку Чечельницького району на 2015 рік», затвердженої рішенням 22 сесії 6 скликання Чечельницької районної ради №290 від 23.12.2014 року, з метою ознайомлення з кращими практиками впровадження молдавських проектів українськими місцевими органами самоврядування, ідентифікацією партнерів (органів місцевого самоврядування з України та Республіки Молдова) по транскордонним проектам, забезпеченню підтримки у створенні партнерства (місцевого самоврядування), у тому числі з громадськими організаціями за проектами місцевого розвитку,  створенні реального партнерства та проектних ідей.
	Організувати та провести приймання представників Кішкаренської примерії  Синжерейського району Республіки Молдова з 23 по 25 квітня 2015 року.


	Затвердити склад делегації  (додаток 1).
	Затвердити план роботи по прийняттю іноземної  делегації (додаток 2) та кошторис витрат (додаток 3).
	Призначити відповідальним за проведення заходу по прийманню іноземної делегації начальника відділу економіки та торгівлі райдержадміністрації  В.Савчука.
	Відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, здійснити оплати за постачання товарів, надання послуг, робіт на підставі первинних документів та звіту про використання коштів.
	  Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.




Голова районної державної                                               адміністрації

С.Пустовий


                               В.Савчук                             	                                            
                               Н.Никитюк                                                             
                               О.Атаманенко
                               А.Ланецький
                               О.Тимофієва
































                                                                                     Додаток 1

                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО:
                                                                       розпорядження голови 
                                                                               райдержадміністрації       
                                                                              № 109 від 17 квітня 2015 року   
                                    
Список учасників делегації
від Кішкаренської примерії Синжерейського району Республіки Молдова

1. Сільвія Турцану - примар Кішкаренської примерії
2. Віоріка Ігнатюк - голова громадської організації «Діалог»
3. Валентина Цуркан - директор російської гімназії
4. Георгій Мереуца - директор Центру Народної творчості
5. Микола Мідріган - фахівець з молоді та спорту
6. Надія Спину - голова Консиліуму дітей і юнаків
7. Юрій Туртуряну - член  громадської організації бджолярів

Список учасників від Чечельницького району

1. Сергій Пустовий - голова Чечельницької районної державної адміністрації
2. Сергій Шепітко- голова Чечельницької районної ради
3. Ольга Беседа - заступник голови Чечельницької районної державної адміністрації
4. Петро Гук - заступник голови Чечельницької районної ради; особа, відповідальна за грантову діяльність у Чечельницькому районі від районної ради
5. Анастасія Ланіна - координатор Вінницького обласного підрозділу впровадження Проекту «Місцевий розвиток, орієнтованого на громаду-ІІІ»
6. Наталія Карпенко - координатор Вінницького обласного підрозділу впровадження Проекту «Місцевий розвиток, орієнтованого на громаду-ІІІ»
7. Володимир Саволюк –голова Барської райдержадміністрації
8. Віталій Савчук - начальник відділу економіки і торгівлі Чечельницької районної державної адміністрації
9. Ірина Кривіцька - головний спеціаліст відділу економіки і торгівлі Чечельницької районної державної адміністрації; координатор Чечельницького районного ресурсного центру розвитку громад , особа, відповідальна за грантову діяльність у Чечельницькому районі від районної державної адміністрації
10.Павло Каленич –депутат обласної ради, директор СТОВ АФ «Ольгопіль»
11. Наталія Агопян- голова громадської організації «Принцип рівноваги»
12. Олександр Романчук - директор Національного природного парку «Кармелюкове Поділля»
13.Ганна Дудник – заступник директора Національного природного парку «Кармелюкове Поділля», головний природознавець
14. Олександр Ковтун- голова громадської організації «Колос»
15. Дмитро Таранець - голова громадської організації «Спортивний клуб
«Сапсан »
16. Світлана Ситник- директор Чечельницького районного будинку дитячої творчості
17. Віктор Кікавский- директор Ольгопільської загальноосвітньої школи, голова громадської організації «Асоціація бджолярів Чечельницького району»
18. Віталій Головань- провідний спеціаліст сектору у справах молоді та спорту Чечельницької РДА, член громадської організації бджолярів
19. Світлана Палісіка- голова громадської організації «Чечельницький дивограй», завідуюча дошкільним навчальним закладом «Калинка»
20. Голови сільських та селищної рад


                                                                                     Додаток 2
 
                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО:
                                                                       розпорядження голови 
                                                                               райдержадміністрації       
                                                                              № 109 від 17 квітня 2015 року                                       


План роботи 
по проведенню приймання іноземної  делегації  з Республіки Молдова
 23-25 квітня 2015 року

23 квітня , 2015

Години
Діяльність
12.00
Від’їзд  учасників з Молдови в  смт. Чечельник Вінницкої області, Україна
19.00-19.15
 Приїзд в смт.Чечельник, зустріч делегації
19.15-19.30
Переїзд в село Ольгопіль, зустріч делегації
19.30-20.00
Поселення делегації в готелі в селі Ольгопіль
20.00
Вечеря в селі Ольгопіль


24 квітня, 2015

Години
Діяльність
08.00 – 08.30
Сніданок, село Ольгопіль, готель
08.30 - 08.40
Переїзд в школу с. Ольгопіль
08.40-10.00
Досягнення школи с. Ольгопіль 
10.00-10.10
Переїзд на пасіку в с. Ольгопіль
10.10-10.30
Огляд пасіки Кікавского В.Г.
10.30-10.40
Переїзд в смт.Чечельник
10.40-11.00
Зустріч с головами Чечельницкої районної ради і Чечельницкої райдержадміністрації , кава-брейк
11.00-11.30
День пам’яті Чернобильської катастрофи. Покладання квітів. 
11.30-12.30
Конференція
Вітальне слово голів Чечельницкої райдержадміністрації  і Чечельницкої районної ради
Вітальне слово координатора Вінницького обласного підрозділу впровадження Проекту «Місцевий развиток, орієнтований на громаду-ІІІ» Ланіної А.
Коротка  презентація молдавских и українських учасників
Виявлення спільних проблем для України і Молдови (на рівні місцевого управління, громадських організацій, закладів) 
Коротке викладення пріоритетів програми транскордонної співпраці Україна – Республіка Молдова 
Визначення загальних тем для транскордонних проектів
12.30-13.00
Работа в малих групах по розробці ідеї проектів, підписання угод про співпрацю
13.00 -14.00
Обід
14.00 – 14.10
Переїзд в ТОВ «Лісмайстер» 
14.10-14.40
Досягнення ТОВ «Лісмайстер»
14.40-15.20
Знайомство з ДНЗ «Калинка» смт.Чечельник, кава-брейк
15.20-15.30
Переїзд в  РБДТ
15.30-16.10
Знайомство с роботою РБДТ, майстер-клас
16.10-16.20
Переїзд в с. Ольгопіль
16.20-17.00
Екскурсія по селу, СТОВ АФ «Ольгопіль»
17.00-18.00
Екскурсія на острів Тузла-2,  байдарки
18.00-19.00
Вечеря

25 квітня, 2015

Години
Діяльність
08.00 – 08.30
Сніданок
08.30 – 08.40
Реєстрація учасників
08.40 -08.50
Переїзд до станції юних натуралістів
8.50-9.20
Знайомство с роботою станції юних натуралістів
9.20-9.30
Переїзд в офіс Національного парку «Кармелюкове Поділля»
09.30 – 10.30
Презентація Національного парку «Кармелюкове Поділля»
10.30 -10.45
Переїзд до заказника «Вишенька»
10.45-11.45
Огляд природи заказника «Вишенька»
11.45 – 12.45
Обговорення. Висновки. Огляд і підсумки робочого візиту.
Питання та відповіді
12.45 – 14.45
Обід
14.45 - 15.00
Від’їзд делегації


















										Додаток 3

                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО:
                                                                       розпорядження голови 
                                                                               райдержадміністрації       
                                                                              № 109 від 17 квітня 2015 року                                       


КОШТОРИС ВИТРАТ

по проведенню приймання учасників делегації
від Кішкаренської примерії Синжерейського району Республіки Молдова



Підстава – розпорядження голови райдержадміністрації №109 від 17.04.2015 року.
Період приймання – 23-25 квітня 2015 р.
Кількість учасників іноземної делегації – 30 осіб.



№
Найменування
од.вим.
к-сть
Ціна, грн
Сума, грн
1
Пакети подарункові
шт
11
20.0
220,0
2
Сувеніри
шт
11
20.0
220,0
3
Блокноти
шт
30
45.0
1350,0
4
Ручки
шт
30
6.0
180,0
5
Бейджик
шт
30
5.0
150,0
6
Прапор (настільний)
шт
15
15.0
225,0
7
Флешки
шт
11
65.0
715,0



Разом: 3060.00 грн (три тисячі шістдесят грн..)



Начальник відділу економіки і торгівлі 
райдержадміністрації                                                        Віталій Савчук
                                                                    





ДОВІДКА
про погодження проекту розпорядження

      Про проведення приймання іноземної делегації 

Відповідно до статті 13, пункту 9 частини першої статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пріоритету 3 «Програми економічного і соціального розвитку Чечельницького району на 2015 рік», затвердженої рішенням 22 сесії 6 скликання Чечельницької районної ради №290 від 23.12.2014 року, з метою ознайомлення з кращими практиками впровадження молдавських проектів українськими місцевими органами самоврядування, ідентифікацією партнерів (органів місцевого самоврядування з України та Республіки Молдова) по транскордонним проектам, забезпеченню підтримки у створенні партнерства (місцевого самоврядування), у тому числі з громадськими організаціями за проектами місцевого розвитку,  в створенні реального партнерства та проектних ідей.


Погоджено без зауважень:                           _______________   А. Ланецький

Керівник апарату 
райдержадміністрації                                    _______________   О. Тимофієва
  

із зауваженнями (пропозиціями),
які враховано
_______________________________            _______________ 
                     (посада)                                                    (ініціали та прізвище)

із зауваженнями (пропозиціями),
які враховано частково
_______________________________            _______________ 
                     (посада)                                                    (ініціали та прізвище)

із зауваженнями (пропозиціями),
які не враховано
_______________________________            _______________ 
                     (посада)                                                    (ініціали та прізвище)

Розробник розпорядження:

Начальник відділу  економіки та 
торгівлі райдержадміністрації            _______________         В. Савчук                                                              

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА
до проекту розпорядження

Про проведення приймання іноземної делегації

Обгрунтування необхідності прийняття розпорядження:
Відповідно до статті 13, пункту 9 частини першої статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пріоритету 3 «Програми економічного і соціального розвитку Чечельницького району на 2015 рік», затвердженої рішенням 22 сесії 6 скликання Чечельницької районної ради №290 від 23.12.2014 року , з метою ознайомлення з кращими практиками впровадження молдавських проектів українськими місцевими органами самоврядування, ідентифікацією партнерів (органів місцевого самоврядування з України та Республіки Молдова) по транскордонним проектам, забезпеченню підтримки у створенні партнерства (місцевого самоврядування), у тому числі з громадськими організаціями за проектами місцевого розвитку,  в створенні реального партнерства та проектних ідей.

Мета і завдання розпорядження :
Організувати та провести приймання представників Кішкаренської примерії, Синжерейського району, Республіки Молдова з 23 по 25 квітня 2015 року, затвердити склад делегації та план роботи по прийняттю іноземної  делегації.

3.Правові аспекти:
У відповідності до статті 13, пункту 9 частини першої статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

4. Фінансово-економічне обгрунтування:
Фінансове забезпечення здійснюється в межах асигнувань, виділених для забезпечення діяльності районної державної адміністрації, за рахунок районних та регіональних програм, в рамках міжнародних проектів та програм міжнародної технічної допомоги.
 
5. Позиція зацікавлених органів:
Зацікавлені органи: відділ економіки та торгівлі райдержадміністрації, сільські  та селищна ради, управління та відділи райдержадміністрації, фінансове управління, відділення державного казначейства у Чечельницькому районі,  громадські організації.
	
6. Регіональний аспект:
	Не стосується розвитку адміністративно-територіальної одиниці.
	
         7. Громадське обговорення:
	Не підлягає.
	
8. Прогноз результатів: Форум місцевого розвитку Чечельницького району буде надавати інформацію та методичну допомогу громадянам району, створить умови для реалізації принципів сталого розвитку району та більш активного залучення усіх верств населення, представників установ, організацій та бізнесових структур до процесу управління та діалогу з органами місцевої влади, виробить прозорі та ефективні механізми планування і залучення ресурсів на місцевому рівні.


	


Начальник відділу економіки
та торгівлі райдержадміністрації                                                        В. Савчук

