від 12 вересня 2016 року

№ 234-р

Про затвердження Положення про
сектор енергетики, транспорту та
зв’язку відділу економічного
розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури Голованівської
районної державної адміністрації
На підставі статті 5 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від
26 травня 2016 року № 140-р «Про упорядкування структури районної
державної адміністрації»:
1. Затвердити Положення про сектор енергетики, транспорту та зв’язку
відділу економічного розвитку, торгівлі, промисловості та інфраструктури
Голованівської районної державної адміністрації (додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови
районної державної адміністрації:
від 04 січня 2016 року № 2-р «Про затвердження Положення про відділ
енергетики, транспорту та зв’язку управління економічного розвитку, торгівлі,
промисловості, інфраструктури та надання адміністративних послуг
Голованівської районної державної адміністрації»;
від 17 травня 2016 року № 130-р «Про внесення змін до Положення про
відділ енергетики, транспорту та зв’язку управління економічного розвитку,
торгівлі, промисловості, інфраструктури та надання адміністративних послуг
Голованівської районної державної адміністрації».

Голова районної
державної адміністрації

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
12 вересня 2016 № 234-р

Голова Голованівської районної
державної адміністрації
О.Д.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор енергетики, транспорту та зв’язку відділу економічного
розвитку, торгівлі, промисловості та інфраструктури
Голованівської районної державної адміністрації
1. Сектор енергетики, транспорту та зв’язку відділу економічного
розвитку, торгівлі,промисловості та інфраструктури Голованівської районної
державної адміністрації (далі – сектор) утворюється головою районної
державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний голові районної
державної адміністрації, заступникам голови районної державної адміністрації,
начальнику відділу економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури районної державної адміністрації.
2. Сектор входить до складу відділу економічного розвитку, торгівлі,
промисловості та інфраструктури районної державної адміністрації і не є
юридичною особою.
3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і законами України,
актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями
голови обласної і районної державних адміністрацій, рішеннями Голованівської
районної ради, а також цим Положенням.
4. Основними завданнями сектору є:
1) забезпечення реалізації державної політики у промисловості та
електроенергетичному, промисловому комплексах (далі – паливноенергетичний комплекс), галузях транспорту та зв’язку, здійснення
організаційних заходів щодо стабілізації роботи і нарощування обсягів
виробництва
підприємствами
промисловості,
паливно-енергетичного
комплексу, галузей транспорту та зв’язку, формування і виконання
регіональних замовлень на території району;
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2) участь у визначенні поточної та перспективної потреби у продукції, що
виробляється, і послугах, що надаються підприємствами промисловості,
паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту та зв’язку, на
внутрішньому і зовнішньому ринку, розробленні програм, спрямованих на
освоєння та випуск імпортозамінної продукції, раціонального використання
паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів;
3) участь у розробленні та здійсненні заходів щодо поліпшення
інвестиційного клімату в районі для залучення коштів на розвиток
промисловості, паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту та
зв’язку;
4) участь у розроблені та виконанні державних і регіональних програм
розвитку
промисловості,
паливно-енергетичного
комплексу,
галузей
транспорту та зв’язку;
5) подання пропозицій щодо розвитку промисловості, паливноенергетичного комплексу, галузей транспорту та зв’язку до проекту програми
економічного і соціального розвитку району;
6) проведення структурних змін, а також державної інвестиційної та
інноваційної політики;
7) забезпечення у межах своїх повноважень захисту економічних прав і
законних інтересів України, вітчизняних та іноземних суб’єктів
господарювання;
8) організація діяльності, спрямована на розроблення і здійснення заходів
щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;
9) здійснення реалізації державної політики у сфері цивільної оборони.
5. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:
1) аналізує стан і тенденції розвитку промисловості, паливноенергетичного комплексу, галузей транспорту та зв’язку району, бере участь у
визначенні його пріоритетів, а також формуванні напрямів інвестиційної
політики та готує голові районної державної адміністрації, обласній державній
адміністрації, начальнику відділу економічного розвитку, торгівлі,
промисловості та інфраструктури райдержадміністрації пропозиції, спрямовані
на забезпечення сталого розвитку районі та організацію виробництва продукції
і надання послуг, підвищення їх якості та конкурентоспроможності;
2) готує пропозиції до проектів державного і місцевого бюджетів,
районної та державної програми економічного і соціального розвитку;
3) розробляє у межах своєї компетенції пропозиції до проекту Програми
діяльності Кабінету Міністрів України, заходи щодо її виконання та здійснює
контроль за їх проведенням;
4) готує спрямовані на виконання законів України, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо реформування і
розвитку
промисловості,
паливно-енергетичного
комплексу,
галузей
транспорту та зв’язку і вживає заходів для їх реалізації;
5) здійснює підготовку відповідних інформаційних матеріалів з питань,
що належать до компетенції;
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6) бере участь у роботі щодо залучення інвестицій та кредитних ресурсів
для підвищення промислового, паливно-енергетичного, транспортного
потенціалу та розвитку телекомунікаційної мережі району;
7) бере участь у підготовці пропозицій щодо розміщення на території
району нових, а також реконструкції і ліквідації діючих підприємств, установ і
організацій, що належать до сфери управління районної державної
адміністрації;
8) бере участь у підготовці щодо укладення (розірвання) контрактів з
керівниками підприємств, установ і організацій, що належать до сфери
управління;
9) подає пропозиції щодо вдосконалення маршрутної мережі перевезення
пасажирів та вантажів у межах району;
10) організовує відповідно до законодавства проведення конкурсів на
визначення перевізників пасажирів на приміських маршрутах, що виходять за
межі району, але не виходять за межі області;
11) аналізує потреби району в паливно-енергетичних ресурсах,
перевезенні залізничним, автомобільним транспортом, у послугах поштового
зв’язку, телекомунікаціях та визначає відповідність їх нормативним
показникам;
12) бере участь у:
розробленні та здійсненні заходів щодо створення сприятливих умов для
надання послуг поштового зв’язку;
організації робіт з оперативної ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
на підприємствах промисловості, паливно-енергетичного комплексу, галузей
транспорту та зв’язку;
програмному
та
методичному
забезпеченні
функціонування
інформаційно-аналітичних систем, що використовуються для дослідження
стану економічного і соціального розвитку району;
формуванні напрямів діяльності районної державної адміністрації щодо
підвищення рівня безпеки експлуатації усіх видів транспорту та у роботі комісії
з питань безпеки руху;
13) сприяє розвитку науки і техніки, впровадженню нових технологій,
підвищенню технічного рівня виробництва продукції і надання послуг, їх якості
та конкурентоспроможності, створенню технопарків та інноваційних структур
інших типів;
14) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що,
належать до його компетенції, розробляє і подає на розгляд голові районної
державної адміністрації пропозиції щодо його вдосконалення;
15) вносить пропозиції до проектів програм приватизації державного
майна та бере участь у їх виконанні;
16) вирішує у межах своєї компетенції питання енергозбереження,
раціонального використання паливно-енергетичних та інших матеріальних
ресурсів, природокористування, охорони навколишнього природного
середовища, використання вторинних ресурсів, поширення нетрадиційних і
поновлюваних джерел енергії;
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17) бере участь у межах своєї компетенції у розробленні своєчасних
заходів для запобігання банкрутству підприємств, що належить до сфери
управління;
18) здійснює організаційне забезпечення роботи з координації дій у сфері
операцій з металобрухтом, координує та аналізує діяльність постійних робочих
групах з перевірки діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, які
здійснюють операції з металобрухтом, створених при райдержадміністраціях,
згідно з законодавством України;
19) веде облік та контроль за здійсненням суб’єктами господарювання
діяльності у сфері заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту;
20) розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян та
підприємств, організацій, установ району;
21) здійснює разом з іншими органами управління територіальної
підсистеми цивільного захисту інформаційного забезпечення, впровадження
сучасних інформаційних технологій та створення банків даних з питань захисту
населення;
22) проводить розроблення і здійснення заходів щодо підтримання
готовності органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного
захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період;
23) забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення
організації цивільного захисту (цивільної оборони), запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та
життєзабезпечення постраждалого населення.
6. Сектор очолює завідувач сектору, який призначається на посаду і
звільняється з посади головою районної державної адміністрації за поданням
начальника відділу економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури районної державної адміністрації.
7. Сектор утримується за рахунок Державного бюджету України.
8. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на
утримання сектору у межах виділених асигнувань визначає голова районної
державної адміністрації.
_________________________

