від 03 серпня 2015 року

№ 221-р

Про організацію виконання
доручення Президента України
від 15 липня 2015 року № 1-1/497
На виконання доручення Президента України від 15 липня 2015 року
№ 1-1/497 за результатами наради Президента України з головами обласних,
Київської міської державних адміністрацій за участю керівництва центральних
органів виконавчої влади та правоохоронних органів, яка відбулася в Одеській
області 08 липня 2015 року (далі – доручення Президента України від 15 липня
2015 року № 1-1/497) та відповідного розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 29 липня 2015 року № 293-р:
1. Затвердити план заходів щодо реалізації доручення Президента
України від 15 липня 2015 року № 1-1/497 (додається).
2. Структурним підрозділам районної державної адміністрації:
1) забезпечити виконання плану заходів щодо реалізації доручення
Президента України від 15 липня 2015 року № 1-1/497 (далі – План заходів);
2) надавати інформації про хід виконання Плану заходів управлінню
економічного розвитку, торгівлі, промисловості, інфраструктури та житловокомунального господарства райдержадміністрації у терміни, визначені Планом
заходів.
3. Управлінню економічного розвитку, торгівлі, промисловості,
інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації
надавати інформації про реалізацію Плану заходів департаменту економічного
розвитку і торгівлі облдержадміністрації відповідно до термінів, визначених
Планом заходів.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступників голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу
функціональних повноважень.

Голова районної
державної адміністрації

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
03 серпня 2015 № 221-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації Президента України від 15 липня 2015 року № 1-1/497
№
з/п

Номер
пункту

Зміст завдання,
визначеного
дорученням
Президента України

Зміст заходу щодо виконання завдання,
визначеного дорученням Президента
України

1
1.

2
Абзац
третій
сторінки
другої

3
Ужити заходи щодо
запровадження у
регіонах електронної
системи державних
закупівель товарів,
робіт і послуг

4
1. Провести семінар-нараду з
упровадження в районі електронної
системи державних закупівель товарів,
робіт і послуг із головними
розпорядниками бюджетних коштів

Термін
виконання

Відповідальні за:
надання інформації
контроль

5
6
7
Копієвський М.Д.
До 25 вересня Управління
2015 року
економічного
розвитку, торгівлі,
промисловості,
інфраструктури та
житловокомунального
господарства, відділ
освіти, молоді та
спорту, відділ
культури, туризму та
культурної спадщини
райдержадміністрації,
центральна районна
лікарня, Побузька
селищна рада

2
1

2

3

2

3

Провести
заслуховування голів
обласних, Київської
міської державних
адміністрацій щодо
запровадження в
районі електронної
системи державних
закупівель товарів,
робіт і послуг
З метою забезпечення
Абзац
четвертий ефективного
сторінки
впровадження реформ
другої
у державі підготувати
та подати на розгляд
Президенту України
пропозиції щодо
внесення відповідних
змін до законів
України
Абзац
четвертий
сторінки
третьої

4
2. Забезпечити впровадження в районі
електронної системи державних
закупівель товарів, робіт і послуг
3. Забезпечити підготовку інформації
про стан впровадження електронної
системи державних закупівель товарів,
робіт і послуг.
Інформацію про стан та результати
впровадження такої системи подати на
узагальнення департаменту
економічного розвитку і торгівлі
облдержадміністрації
Забезпечити підготовку та подання
матеріалів голові райдержадміністрації
«Про стан впровадження в районі
електронної системи державних
закупівель товарів, робіт і послуг»

5
6
До 25 вересня Структурні
2015 року
підрозділи
райдержадміністрації
До 25 вересня Структурні
2015 року
підрозділи
райдержадміністрації

7
Копієвський М.Д.,
Лужанська Л.В.

Управління
економічного
розвитку, торгівлі,
промисловості,
інфраструктури та
житловокомунального
господарства
райдержадміністрації

Копієвський М.Д.

1. Забезпечити детальний аналіз впливу До 29 вересня Структурні
2015 року
підрозділи
реформ на розвиток різних галузей
райдержадміністрації
економіки і сфер діяльності та
підготовку пропозицій щодо внесення
змін і доповнень до відповідних законів.
2. Пропозиції щодо внесення змін і
доповнень до відповідних законів
(порівняльна таблиця, пояснювальна
записка тощо) погодити у
встановленому порядку із заступниками
голови райдержадміністрації та подати

Копієвський М.Д.

До 29 вересня
2015 року,
до 10 жовтня
2015 року

Копієвський М.Д.,
Лужанська Л.В.

3
1

2

3

4

Абзац
п’ятий
сторінки
другої

Забезпечити у
регіонах України
ефективний
інформаційний
супровід проведення
реформ, заходів із
запобігання та
протидії корупції і
проявам сепаратизму

5

Абзац
шостий
сторінки
другої

Налагодити
ефективну роботу
щодо залучення
інвестицій

4
їх на розгляд голові
райдержадміністрації
Запровадити інформаційний супровід
проведення реформ, заходів із
запобігання корупції і проявам
сепаратизму

1. Провести зустрічі із вітчизняними
інвесторами та керівниками
підприємств, в які були залучені прямі
іноземні інвестиції, з метою
обговорення стану інвестиційної
діяльності на рівні підприємств,
місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування.
До участі у зустрічах залучити
представників Голованівської
міжрайонної державної фінансової
інспекції, відділу Держгеокадастру у
Голованівському районі тощо.
2. Визначити і вжити комплекс заходів,
спрямованих на поліпшення
інвестиційного клімату в районі

5
До 29 серпня,
29 вересня,
29 жовтня,
29 листопада
2015 року

До 05 серпня
2015 року

Серпеньгрудень
2015 року

6

7

Відділ організаційної Копієвський М.Д.
роботи та
комунікацій з
громадськістю
апарату
райдержадміністрації,
інші структурні
підрозділи
райдержадміністрації,
територіальні органи
міністерств і відомств
України в районі
Копієвський М.Д.
Структурні
підрозділи
райдержадміністрації

4
1

2

3

4
3. Довести до суб’єктів
підприємницької діяльності
інформацію щодо можливості
отримання ними кредитів у рамках
спільної із Європейським
інвестиційним банком Програми
кредитування малих і середніх
підприємств та установ із середньою
капіталізацією через філії ПАТ
«Державний експортно-імпортний банк
України»
4. Провести спільно із органами
місцевого самоврядування роботу щодо
уточнення наявності і стану вільних
земельних ділянок, приміщень, які
можуть бути запропоновані для
реалізації інвестиційних проектів
5. Підготувати інвестиційні пропозиції
щодо використання наявних вільних
земельних ділянок і приміщень із
зазначенням у них всіх необхідних
даних (їх розмір, місце розміщення,
призначення, доступ до
інфраструктурних об’єктів тощо)
6. Забезпечити виконання у повному
обсязі та на належному рівні завдань
визначених в районних цільових
програмах, розпорядженнях та
дорученнях голови
райдержадміністрації:
1) програми залучення інвестицій в
економіку району на 2011-2015 роки
(розпорядження голови

5
До 10 серпня
2015 року

6

7

До 31 серпня
2015 року

До 10 серпня
2015 року

До 01 вересня
2015 року та
протягом
року

Копієвський М.Д.
Структурні
підрозділи
райдержадміністрації,
територіальні органи
міністерств і відомств
України в районі

5
1

2

3

4
райдержадміністрації від 17 червня
2011 року № 447-р);
2) завдань щодо залучення,
використання та моніторинг МТД на
території району (розпорядження
голови райдержадміністрації від
24 березня 2015 року № 67-р);
3) інвестиційних проектів, завдань і
показників по інвестиційній діяльності,
визначених у програмі економічного і
соціального розвитку району на
2015 рік (розпорядження голови
райдержадміністрації від 06 квітня
2015 року № 84-р);
4) завдань щодо інвестиційних проектів
(пункт 8 доручення голови
облдержадміністрації від 15 липня
2015 року № 01-26/159/1).
7. Забезпечити на системній основі
моніторинг стану реалізації
інвестиційних проектів у реальному
секторі економіки, в інших галузях і
сферах діяльності. Розгляд його
результатів здійснювати з виїздом на
місце.
8. Оновити і доповнити на веб-сайті
інформацію у рубриці «Інвестиційна
діяльність» із обов’язковим
розміщенням у ній інвестиційного
паспорту району, інвестиційних
пропозицій та інвестиційних проектів,
списку відповідальних осіб
райдержадміністрації за роботу із

5

6

7

До 28 серпня
2015 року,
протягом
року

Копієвський М.Д.
Структурні
підрозділи
райдержадміністрації,
територіальні органи
міністерств і відомств
України в районі

До 01 серпня
2015 року та
протягом
серпнягрудня
2015 року

Управління
Копієвський М.Д.
економічного розвитку,
торгівлі,
промисловості,
інфраструктури та
житлово-комунального
господарства
райдержадміністрації

6
1

6

2

Абзац
другий
сторінки
третьої

3

Забезпечити
контроль за
виконанням
доручень,
визначених на нараді
в Одеській області
08 липня 2015 року

4
інвесторами, підготовлених
українською і англійською мовами, а
також програм інвестиційної діяльності
та інформації про їх виконання тощо.
Забезпечити актуалізацію інформації,
показників та інших даних у міру їх
надходження.
9. Забезпечити підготовку інформації
про стан виконання завдань,
визначених пунктами 6-8 даного плану,
та подання її на узагальнення
департаменту економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації
Забезпечити підготовку та надання
інформації про стан виконання завдань,
визначених даним Планом, на
узагальнення департаменту
економічного розвитку і торгівлі
облдержадміністрації

5

До 20 серпня
2015 року

До 20 серпня
2015 року

_________________________

6

7

Копієвський М.Д.
Структурні
підрозділи
райдержадміністрації,
територіальні органи
міністерств і відомств
України в районі
Копієвський М.Д.
Структурні
підрозділи
райдержадміністрації,
територіальні органи
міністерств і відомств
України в районі

