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                                                               УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 “_28_”_вересня_ 2015 року                                                                    №_242_

Про розроблення проекту Програми 
економічного і соціального розвитку 
Чечельницького району на 2016 рік


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 25 вересня 2015 року №590 «Про розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку області на 2016 рік» та  з метою своєчасного складання проекту районного бюджету та розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку Чечельницького району на 2016 рік:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Структуру проекту Програми економічного і соціального розвитку Чечельницького району на 2016 рік.
1.2. Рекомендації щодо розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку Чечельницького району на 2016 рік.

2. Відділу економіки та торгівлі райдержадміністрації (Савчук В.В.) 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 відділу статистики у Чечельницькому районі (Поліщук Н.А.), оперативно забезпечувати структурні підрозділи райдержадміністрації,  та виконкомами селищної та сільських рад відповідними інформаційно – статистичними  матеріалами, необхідними для розроблення проекту Програми.

4. Структурним підрозділам райдержадміністрації, інших органів виконавчої влади, районним установам та організаціям, виконкомам селищної та сільських рад розробити і подати до  14 жовтня 2015 року відділу економіки та торгівлі райдержадміністрації відповідні розділи проекту Програми.

5. Відділу економіки та торгівлі райдержадміністрації (Савчук В.В.), 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 30 вересня 2014 року №245 «Про розроблення проекту програми економічного і соціального розвитку Чечельницького району на 2015 рік».

7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
                   

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