ІІ
УКРАЇНА
КІЦМАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
№

6У2/

Про Раду регіонального
розвитку при районній
державній адміністрації

Керуючись частиною 1 статті 41 Закону України “Про місцеві державні
адміністрації”, відповідно до Указу Президента України від 21 квітня 2015 року
№224 “Про Раду регіонального розвитку”, з метою сприяння налагодженню
ефективної взаємодії державних органів з органами місцевого самоврядування
у питаннях напрацювання розвитку місцевого самоврядування, територіальної
організації влади, здійснення реформ у сфері децентралізації управління
регіональним розвитком:
1. Утворити Раду регіонального розвитку при районній державній
адміністрації (далі - Рада) та затвердити її склад, що додається.
2. Затвердити Положення про Раду регіонального розвитку при районній
державній адміністрації, що додається.
3. Сектору з питань внутрішньої політики апарату районної державної
адміністрації забезпечити створення на офіційному веб-сайті районної
державної адміністрації окремого розділу для висвітлення перебігу та
результатів роботи Ради регіонального розвитку.
4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Т.в.о. голови районної
державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження районної
державної адміністрації
№

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду регіонального розвитку
при районній державній адміністрації
1. Рада регіонального розвитку (далі - Рада) є консультативно-дорадчим
органом при районній державній адміністрації.
2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України,
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами
законодавства, розпорядженнями обласної державної адміністрації та районної
державної адміністрації, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Ради є:
1) сприяння налагодженню ефективної взаємодії місцевих органів
виконавчої влади з органами місцевого самоврядування щодо удосконалення
державного будівництва, напрацювання новітніх підходів у сфері регіонального
розвитку;
2) вироблення узгодженої позиції щодо соціально-економічного розвитку
району, механізмів подолання диспропорцій розвитку території району,
ефективного використання економічного потенціалу району, підвищення його
інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності;
3) підготовка пропозицій щодо напрямів, пріоритетів та механізмів
проведення адміністративно-територіальної реформи, формування ефективного
місцевого самоврядування та територіальної організації влади;
4) напрацювання оптимальних шляхів дальшого розвитку політично і
економічно дієздатного місцевого самоврядування;
5) підготовка пропозицій щодо визначення першочергових заходів щодо
впровадження європейських демократичних стандартів у сфері територіальної
організації місцевого самоврядування, а також забезпечення їх взаємної
відповідальності за комплексний розвиток території району;
6) сприяння врахуванню інтересів району у проектах програм економічного,
науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку та
охорони довкілля;
7) вивчення міжнародного досвіду в сфері інноваційних стратегій
територіального розвитку та здійснення заходів щодо його практичної
реалізації;
8) надання пропозицій до законопроектів з питань регіонального розвитку,
місцевого самоврядування та територіальної організації влади.

4. Рада для виконання покладених на неї завдань має право в установленому
порядку:
1) запитувати та одержувати від органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування, об’єднаних територіальних громад, громадських об'єднань,
підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи і
матеріали;
2) запрошувати на свої засідання керівників органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад, громадських
об'єднань, підприємств, установ, організацій, вітчизняних та іноземних учених,
експертів;
3) залучати для розгляду питань, що належать до компетенції Ради,
працівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, об’єднаних
територіальних громад, підприємств, установ та організацій (за погодженням з
їх керівниками), а також незалежних експертів (за їх згодою);
4) створювати тимчасові робочі групи, інші робочі органи для розроблення і
детального опрацювання окремих питань, що належать до компетенції Ради,
визначати порядок їх роботи, залучати до роботи в таких групах експертів і
фахівців (відповідно за їх згодою або за погодженням з їх керівниками),
координувати та коригувати роботу створених тимчасових робочих груп,
заслуховувати їх звіти;
5) організовувати проведення конференцій, семінарів, круглих столів,
нарад, а також інших заходів із питань, що належать до компетенції Ради.
5. Рада в процесі виконання покладених на неї завдань співпрацює з
органами місцевого самоврядування.
6. Рада утворюється у складі голови, заступників голови, до відання якого
віднесені питання регіональної політики, секретаря та інших членів, які беруть
участь у роботі Ради на громадських засадах.
Головою Ради є голова Кіцманської районної державної адміністрації.
Секретарем Ради є один із керівників структурного підрозділу районної
державної адміністрації, до компетенції якого належить питання регіональної
політики.
7. Голова Ради здійснює загальне керівництво діяльністю Ради, визначає
порядок її роботи та головує на засіданнях Ради.
8. Секретар Ради:
1) скликає за дорученням голови Ради, або заступника голови Ради
засідання Ради;
2) забезпечує організацію діяльності Ради, підготовку питань порядку
денного та матеріалів до її засідання з урахуванням пропозицій членів Ради,
органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств,
установ, організацій, а також ведення протоколів засідань Ради;
3) представляє Раду у відносинах із органами місцевого самоврядування,
громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами, організаціями;
4) виконує за дорученням голови Ради інші завдання.

9. Персональний склад Ради затверджується розпорядженням районної
державної адміністрації. До складу ради входять представники органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних
громад, підприємств, установ та організацій.
10. Основною організаційною формою роботи Ради є засідання, які
проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.
11. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше
половини від затвердженого складу Ради.
12. Рішення Ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні
членів Ради шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів
голос голови Ради є вирішальним.
За результатами засідання оформлюється протокол, який підписується
головою Ради або заступником, що головує на засіданні, та секретарем Ради.
Рішення Ради можуть надсилатися для розгляду органам виконавчої влади,
місцевого самоврядування, об’єднаним територіальним громадам.
13. Рада систематично інформує громадськість про свою діяльність та
прийняті нею рішення. Інформація про діяльність Ради та підготовлені нею
матеріали розміщуються на веб-сайті районної державної адміністрації.
14. Рада використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

Начальник відділу економічного розвитку
районної державної адміністрації

А. Федик

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження районної
державної адміністрації

Склад
Ради регіонального розвитку
при районній державній адміністрації
Косар
Юрій Дмитрович

т. в. о. голови районної державної адміністрації,
голова Ради

Лумей
Петро Васильович

голова Кіцманської районної ради, заступник
голови Ради (за згодою)

Мельничук
Г алина Г еоргіївна

заступник
голови
районної
адміністрації, заступник голови Ради

Федик
Алла Сидорівна

начальник
відділу
економічного
розвитку
районної державної адміністрації, секретар Ради

державної

Члени Ради:
Антощук
Іван Павлович
Бойда
Галина Василівна

завідувач сектору з питань архітектури та
містобудування районної державної адміністрації
начальник відділу управління персоналом та
юридичної роботи апарату районної державної
адміністрації

Булега
Сергій Борисович

голова
Кіцманської
міської
територіальної громади (за згодою)

Височина
Руслана Михайлівна
Віксич
Уляна Романівна

начальник управління праці та соціального
захисту
населення
районної
державної
адміністрації
голова Неполоковецької селищної ради (за
згодою)

Вудвуд
Василь Костянтинович

голова Стрілецькокутської
згодою)

Дмитрюк
Анжела Олександрівна
Добровольський
Олексій Георгійович

об’єднаної

сільської ради

(за

завідувач сектору з питань внутрішньої політики
апарату районної державної адміністрації
голова Шишковецької сільської ради (за згодою)

Добровольський
Олексій Денисович

голова Іванковецької сільської ради (за згодою)

Гатеж
Іван Ілліч

голова Глиницької сільської ради (за згодою)

Г ордей
Олександр Ананійович

голова Борівецької сільської ради (за згодою)

Гуля
Іван Дмитрович

голова Нижньостановецької сільської ради (за
згодою)

Загарія
Іван Теофілович

голова Брусницької сільської ради (за згодою)

Заліщук
Мирослав
Миколайович

головний лікар КП “Кіцманський некомерційний
центр первинної мендико-санітарної допомоги”

Канюк
Тарас Олександрович

голова Ошихлібської сільської ради (за згодою)

Катрюк
Наталія Миколаївна

голова Мамаївської
громади (за згодою)

Костюк
Володимир
Денисович

начальник відділу агропромислового
районної державної адміністрації

розвитку

Курилюк
Г анна Іванівна

начальник фінансового
державної адміністрації

районної

Лисак
Родіон Іванович

завідувач сектору житлово-комунального розвитку
та
інфраструктури
районної
державної
адміністрації

Літун
Володимир Васильович

завідувач сектору з питань надзвичайних ситуацій
районної державної адміністрації

Маруняк
Іван Георгійович

голова Малятинецької сільської ради (за згодою)

Николайчук
Іван Тарасович

начальник відділу освіти, молоді
районної державної адміністрації

Ножихін
Іван Миколайович

голова Кліводинської сільської ради (за згодою)

об’єднаної

територіальної

управління

та

спорту

Орлецький
Микола Юрійович

голова Дубівецької сільської ради (за згодою)

Прокопець
Корній Сільвестрович

голова Драчинецької сільської ради (за згодою)

Руснак
Роман Васильович

голова Хлівищанської сільської ради (за згодою)

Стасюк
Андрій Васильович

голова Валявської сільської ради (за згодою)

Танасійчук
Катерина Іванівна

голова Южинецької сільської ради (за згодою)

Тодорович
Іван Іванович

голова Ставчанської сільської ради (за згодою)

Тощук
Оксана Дмитрівна

начальник відділу культури, національностей та
релігій райдержадміністрації

Унгурян
Роман Васильович

голова Білянської сільської ради (за згодою)

Федоряк
Валерій Васильович

голова Киселівської сільської ради (за згодою)

Флорескул
Степанія Семенівна

голова Оршовецької сільської ради (за згодою)

Харітон
Василь Дмитрович

голова Верхньостановецької сільської ради (за
згодою)

Храпко
Григорій Васильович

голова Берегометської сільської ради (за згодою)

Хромюк
Володимир Васильович

головний лікар КУ
районна лікарня”

Начальник відділу економічного розвитку
районної державної адміністрації

“Кіцманська

центральна

