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№
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Про внесення змін до
розпорядження
обласної
державної
адміністрації
від 08.12.2015 № 626
Відповідно до статті 41 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації“
внести до розпорядження обласної державної адміністрації від 08.12.2016
№ 626 „Про затвердження Положення про Департамент регіонального розвитку
Черкаської обласної державної адміністрації“ (далі – розпорядження)
зі змінами, внесеними розпорядженням обласної державної адміністрації
від 04.02.2016 № 35, такі зміни:
1. Положення про Департамент регіонального розвитку Черкаської
обласної державної адміністрації, затверджене розпорядженням, викласти
у новій редакції, що додається.
2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження обласної
державної адміністрації від 14.01.2016 № 4 „Про внесення змін
до розпорядження обласної державної адміністрації від 08.12.2015 № 626“.

Голова

Ю. Ткаченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження обласної
державної адміністрації
08.12.2015 № 626
(у
редакції
розпорядження
обласної
державної
адміністрації
09.03.2017 № 108)

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
1. ДЕПАРТАМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЧЕРКАСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі – Департамент)
є
структурним
підрозділом
обласної
державної
адміністрації
(далі – облдержадміністрація), що утворюється головою облдержадміністрації
і в межах області забезпечує виконання покладених на нього завдань.
2. Департамент
підпорядкований
голові
облдержадміністрації
підзвітний та підконтрольний Міністерству економічного розвитку і торгівлі
України (далі – Мінекономрозвитку).
3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами
Мінекономрозвитку, іншими актами чинного законодавства України,
розпорядженнями облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, а також
цим положенням.
4. Основними завданнями Департаменту є забезпечення реалізації
на території області державної політики у сфері:
державної регіональної політики;
державної політики економічного і соціального розвитку;
державної регуляторної політики;
державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;
державної політики у сфері державних закупівель;
інвестиційного та інноваційного розвитку;
зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та європейської інтеграції,
взаємодії з економічними та міжнародними організаціями;
організації надання адміністративних послуг;
розвитку підприємництва;
туризму, іміджевої та виставкової діяльності.
5. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:
1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента
України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку, інших актів
чинного законодавства України, розпоряджень облдержадміністрації, рішень
обласної ради та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) аналізує стан, тенденції соціально-економічного розвитку, секторів
і галузей економіки області, проводить моніторинг та оцінку результативності
реалізації державної регіональної політики;
3) бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного
і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий період,
загальнодержавних програм економічного і соціального розвитку, інших
державних цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань,
визначених цими програмами, на території області;
4) здійснює стратегічне планування розвитку області та бере участь
у розробленні місцевих, державних цільових, регіональних і галузевих програм;
5) розробляє прогнози економічного і соціального розвитку області
на середньостроковий період та програми її економічного і соціального
розвитку на короткостроковий період, а також проекти державних цільових
програм, забезпечує моніторинг основних показників їх реалізації;
6) забезпечує організацію відбору на конкурсних засадах інвестиційних
програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися
за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;
7) бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих
умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового
обслуговування;
8) аналізує стан споживчого ринку, ринку послуг і бере участь
у розробленні пропозицій щодо їх розвитку, формування інфраструктури,
поліпшення організації та якості обслуговування населення підприємствами
торгівлі, громадського харчування і побуту; сприяє розвитку фірмової
торговельної мережі та мережі підприємств побуту;
9) здійснює повноваження щодо регулювання цін і тарифів на продукцію,
товари та послуги, які виробляються, реалізуються, надаються підприємствами,
установами і організаціями області за державними регульованими цінами;
10) координує
роботу
районних
державних
адміністрацій
(далі – райдержадміністрація), виконавчих комітетів міських рад міст обласного
значення (далі – міськвиконком) щодо підтримки та розвитку підприємництва,
забезпечення виконання чинного законодавства у сфері зовнішніх зносин,
міжнародної технічної допомоги, залучення інвестицій та розвитку
зовнішньоекономічної діяльності підприємств області, розвитку туризму
і курортів, виставкової та іміджевої діяльності, захисту прав інтелектуальної
власності;
11) готує проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей
делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
12) сприяє залученню інвестицій в економіку області за рахунок активізації пропагування
зовнішньоекономічного

потенціалу

області

та формування позитивного іміджу регіону;
13) проводить

державну реєстрацію договорів про спільну з іноземними
партнерами інвестиційну діяльність;
14) бере участь у забезпеченні реалізації державної політики
з
питань
адміністративних
послуг
та
регуляторної
діяльності,
організаційно-методологічному забезпеченні діяльності суб’єктів надання
адміністративних послуг, центрів надання адміністративних послуг
та їх адміністраторів;

15) проводить моніторинг стану виконання заходів щодо дотримання
вимог чинного законодавства з питань реалізації державної регуляторної
політики, організації надання адміністративних послуг;
16) координує на території області діяльність центрів надання
адміністративних послуг, роботу адміністраторів;
17) бере участь у формуванні та реалізації на території області державної
політики
у
сфері
туризму
і
курортів,
розвитку
туристичної,
курортно-рекреаційної індустрії, галузі виставкової та іміджевої діяльності,
взаємодії з економічними та міжнародними організаціями;
18) створює сприятливі організаційні, економічні умови для розвитку
туристичної та курортно-рекреаційної індустрії на території області, розбудови
матеріально-технічної бази туристичної галузі, розвитку внутрішнього
і міжнародного туризму;
19) формує імідж області як економічно привабливого регіону
на міжнародному рівні для залучення іноземних інвестицій, сприяє активізації
зовнішньоекономічних зв’язків, залучає підприємства, організації області
до участі в міжнародних виставках, з метою виходу на нові перспективні ринки
збуту товарів та послуг;
20) забезпечує реалізацію на території області державної політики у сфері
зовнішніх зносин, європейської та євроатлантичної інтеграції, взаємодії
з економічними, фінансовими і міжнародними організаціями;
21) сприяє реалізації стратегії інтеграції України до Європейського
Союзу, а також входженню України до європейського політичного,
економічного і правового простору та створення передумов для набуття
Україною членства в Європейському Союзі;
22) сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузях захисту
прав людини, боротьби з тероризмом, екологічної безпеки, охорони здоров’я,
науки, освіти, культури, туризму, фізкультури і спорту та інших сфер
суспільного життя;
23) створює
сприятливі умови для
залучення, використання
та моніторингу міжнародної технічної допомоги з впровадження грантових
проектів;
24) сприяє виконанню зобов’язань за міжнародними договорами України
на території області;
25) створює умови для реалізації державної політики щодо регулювання
інвестиційної діяльності, що здійснюється шляхом: регіонального
прогнозування та програмування інвестиційного розвитку; розроблення
і застосування процедур відбору та реєстрації інвестиційних проектів і програм;
координації розроблення, реалізації та моніторингу виконання інвестиційних
частин
цільових
програм
і
проектів;
аналізу
підсумків
та системних проблем розвитку інвестиційної діяльності в області; активізації
інвестиційної діяльності;
26) сприяє створенню інноваційно-інвестиційних та інноваційних
проектів, бізнес-інкубаторів, технопарків на території області;
27) сприяє проведенню переговорів з питань залучення іноземних
інвестицій, створенню спільних підприємств (з іноземними інвестиціями),
визначає перспективні об’єкти та напрями інвестування;
28) аналізує результати зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності
в області, надає в межах компетенції консультативну і методичну допомогу;

29) сприяє розвитку зовнішньоекономічної виробничої кооперації, надає
суб’єктам підприємницької діяльності області допомогу в організації, участі
та проведенні міжнародних виставок, ярмарків і презентацій;
30) здійснює видачу суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності області
документів дозвільного характеру (експортно-імпортні ліцензії, разові
(індивідуальні) ліцензії) відповідно до чинного законодавства та в межах
повноважень, наданих Мінекономрозвитку;
31) доводить до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності області накази
Мінекономрозвитку щодо застосування (скасування) спеціальних санкцій
відповідно до статті 37 Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність“;
32) забезпечує систематичний аналіз стану і перспектив розвитку
підприємництва в області та створення сприятливих умов для його
функціонування;
33) сприяє реалізації державної політики у сфері розвитку
та підтримки підприємництва, розвитку відповідної інфраструктури;
34) взаємодіє
з
райдержадміністраціями,
міськвиконкомами,
регіональним фондом підтримки підприємництва в області з питань
фінансування пріоритетних напрямків розвитку підприємництва;
35) надає
суб’єктам
підприємництва,
в
межах
компетенції,
консультаційну та інформаційну допомогу;
36) проводить єдину політику з контролю за використанням об’єктів прав
інтелектуальної власності та координує дії у цій сфері органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, власників прав на об’єкти прав
інтелектуальної власності та суб’єктів господарювання усіх форм власності;
37) надає пропозиції щодо формування державної політики у сфері
використання об’єктів права інтелектуальної власності на території області
та проводить просвітницькі заходи з питань її реалізації;
38) сприяє розвитку науки, впровадженню нових технологій;
39) забезпечує захист персональних даних;
40) бере участь у вирішенні відповідно до чинного законодавства
колективних трудових спорів (конфліктів);
41) вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення
системи обліку, звітності та державної статистики;
42) готує голові облдержадміністрації пропозиції щодо залучення
на договірних засадах коштів підприємств, установ і організацій на розвиток
побутового, торговельного та інших видів обслуговування населення;
43) сприяє співробітництву, добровільному об’єднанню та розвитку
територіальних громад;
44) вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення
чинного законодавства України;
45) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами
облдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові
облдержадміністрації;
46) вносить пропозиції до проекту обласного бюджету;
47) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних
коштів;
48) розробляє проекти розпоряджень облдержадміністрації, у визначених
законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації
галузевих повноважень;

49) бере
участь
у
погодженні
проектів
розпоряджень
облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними
розробниками яких є інші структурні підрозділи облдержадміністрації;
50) бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації
для їх розгляду на сесії обласної ради;
51) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції в межах
своїх повноважень;
52) розглядає в установленому чинним законодавством порядку
звернення громадян;
53) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України
та депутатів місцевих рад області;
54) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
55) інформує населення про стан здійснення визначених законом
повноважень;
56) бере участь у розробленні довгострокових прогнозів чисельності
населення, його статево-вікової структури, програм зайнятості;
57) готує голові облдержадміністрації пропозиції з питань розміщення
на території області нових, реконструкції, розширення, ліквідації діючих
підприємств та інших об’єктів виробничого і невиробничого призначення, що
належать до сфери управління обласної державної адміністрації;
58) забезпечує в межах повноважень:
виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту
населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної
безпеки;
реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим
доступом;
59) розробляє пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки
(перепідготовки) спеціалістів у сфері економіки та управління;
60) бере участь у впровадженні програмного та методичного
забезпечення
функціонування
інформаційно-аналітичних
систем,
що використовуються для дослідження стану економічного і соціального
розвитку області;
61) виконує інші функції згідно з покладеними на нього завданнями.
6. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань,
що визначені має право:
1) залучати для виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих
питань
спеціалістів,
фахівців
інших
структурних
підрозділів
облдержадміністрації, підприємств, установ і організацій (за погодженням
з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
2) одержувати в установленому чинним законодавством порядку
від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми
власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні
для виконання покладених на нього завдань;
3) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари
та конференції з питань, що належать до його компетенції;
4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами
органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами
спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи облдержадміністрації
в галузях промисловості (крім харчової та переробної промисловості).
7. Департамент в установленому чинним законодавством порядку
та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами
облдержадміністрації, апаратом облдержадміністрації, органами місцевого
самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади в області, а також підприємствами, установами,
організаціями з метою створення умов для провадження послідовної
та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі
інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань
та здійснення запланованих заходів.
8. Департамент очолює директор, який призначається на посаду
і звільняється з посади головою облдержадміністрації згідно з чинним
законодавством про державну службу за погодженням з Мінекономрозвитку.
Директор Департаменту може мати заступників, які призначаються
на посаду та звільняються з посади головою облдержадміністрації відповідно
до законодавства про державну службу.
9. Директор Департаменту:
1) здійснює
керівництво
Департаментом,
несе
персональну
відповідальність за організацію та результати його діяльності, визначає функції,
ступінь відповідальності своїх заступників, керівників структурних підрозділів
Департаменту, сприяє створенню належних умов праці в ньому;
2) здійснює повноваження з питань державної служби та організації
роботи інших працівників Департаменту;
3) подає на затвердження голові облдержадміністрації положення
про Департамент, проекти кошторису та штатного розпису Департаменту
в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його
працівників;
4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування
планів роботи облдержадміністрації;
5) вживає заходи з удосконалення організації та підвищення ефективності
роботи Департаменту;
6) звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених
на Департамент завдань та затверджених планів роботи;
7) може входити до складу колегії облдержадміністрації;
8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії
облдержадміністрації питань, що належать до компетенції Департаменту,
та розробляє проекти відповідних рішень;
9) може брати участь у засіданнях колегій обласної та районних
державних адміністрацій, інших допоміжних органів облдержадміністрації,
сесій органів місцевого самоврядування;
10) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими
структурними підрозділами облдержадміністрації, міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян;
11) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать
до повноважень Департаменту;
12) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил
внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

13) затверджує структуру Департаменту в межах граничної чисельності
та фонду оплати праці працівників;
14) затверджує положення про структурні підрозділи і посадові інструкції
працівників Департаменту;
15) розпоряджається коштами в межах затвердженого головою
облдержадміністрації кошторису видатків на утримання Департаменту
та несе персональну відповідальність за їх цільове використання;
16) скликає в установленому порядку наради з питань, що належать
до компетенції Департаменту;
17) здійснює інші повноваження, покладені на нього, відповідно до вимог
чинного законодавства та цього положення.
10. Директор Департаменту видає в межах своєї компетенції накази,
організовує контроль за їх виконанням.
Накази нормативно-правового характеру, що зачіпають права, свободи
і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають
державній реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції України.
Накази, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента
України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації
або Мінекономрозвитку.
11. Для погодженого вирішення питань у Департаменті може
утворюватися колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), його
заступників, а також інших працівників Департаменту. До складу колегії
можуть
входити
керівники
інших
структурних
підрозділів
облдержадміністрації.
Персональний
склад
колегії
затверджується
розпорядженням
облдержадміністрації за поданням директора Департаменту.
Рішення колегії реалізуються шляхом видання наказів директора
Департаменту.
12. Для розроблення рекомендацій та пропозицій щодо основних
напрямів діяльності Департаменту, обговорення найважливіших програм
і вирішення інших питань у Департаменті можуть утворюватися дорадчі
та консультативні органи.
Персональний склад зазначених органів та положення про них
затверджуються наказом директора Департаменту.
13. Департамент утримується за рахунок коштів Державного бюджету
України.
Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки
на утримання Департаменту, в межах відповідних бюджетних асигнувань,
визначає голова облдержадміністрації.
Кошторис доходів і видатків, штатний розпис Департаменту затверджує
голова облдержадміністрації за пропозицією директора Департаменту.
14. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний
баланс, реєстраційні рахунки в Головному управлінні Державної казначейської
служби України в області, печатку із зображенням Державного Герба України і
своїм найменуванням, штампи, власні бланки.
Заступник голови – керівник апарату

С. Овчаренко

