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1.

Загальнi положення

1.1. Вiддiл стратегiчного планування, прогнозування та монiторинry
регiонального розвитку (далi - Вiддiл) е структурним пiдроздiлом управлiння
регiонального розвитку (дu-.ri - Управлiння) Щепартаменту розвитку економiки
та сiльського господарства Чернiгiвськоi обласноi державноi адмiнiстрацiТ (далi
-,Щепартамент).

У своiй роботi Вiддiл керуеться Конститучiсю та Законами Украiни,
постановами Верховноi Ради УкраIни, актами Президента Украiни i Кабiнету
MiHicTpiB Украiни, нак€вами MiHicTepcTBa економiчного розвитку i торгiвлi
Украiни, MiHicTepcTBa регiонального розвитку, будiвництва та житловокомун€lJIьного господарства Украiни,
розпорядженнями голови
облдержадмiнiстрацii, рiшеннями обласноi ради, положеннями про
,Щепартамент, Управлiння, наказами ,.Щепартаменту, iншими нормативними
1.2.

актами законодавства Украiни, а також цим Положенням.
1

.З. Структура Вiддiлу визначаеться штатним розписом,Щепартаменту.

2. OcHoBHi завдання

2.1. Вiддiл забезпечуе:

2.1.|. Реалiзацiю державноi полiтики економiчного

розвитку та державноi регiональноi полiтики;

2.1.2. Розробку

та

i

соцiа;rьного

координацiю виконання регiональноi стратегii
розвитку, Планiв заходiв з fi реалiзацii, програм економiчного i соцiального
розвитку, пiдготовку пропозицiй щодо забезпечення збшtансованого
економiчного та соцiального розвитку областi;

2

2.I.З. Участь

у

реалiзацii

та пiдготовцi пропозицiй до

стратегii регiоналrьного розвитку, державних i регiонаJIьних програм;

,Щержавноi

2.|.4. Здiйснення монiторингу виконання

,Щержавноi стратегiТ
регiонального розвитку i регiональноi стратегii розвитку, Г[панiв заходiв з iх
реалiзацii, а також програм економiчного i соцiального розвитку областi та
адмiнтериторiй областi;

2.1.5. Прогнозування економiчного
наступний, два под€шьшi та п'ять poKiB.

i

соцiального розвитку областi на

2.2. Узагальнення матерiалiв та забезпечення методичноi едностi
документiв, якi розробляються структурними пiдроздiлами,Щепартаменту у
сферi прогнозування та монiторинry (оцiнки) соцiально-економiчного
розвитку.
2.З. Координацiя роботи по наданню методичноi i практичноi допомоги
економiчним службам райдержадмiнiстрацiй та виконкомiв мiських рад
Чернiгова, Нiжина, Н.-Сiверського та Прилук, об'сднаних етриторiальних
громад з питань розроблення комплексних прогнозних та програмних
документiв економiчного i соцiального розвитку та монiторинry iх виконання.
3.

Функцii

Вiддiл, вiдповiдно до покладених на нього завдань:

Анаrriзуе стан i тенденцii економiчного i соцiального розвитку
областi та if населених пунктiв, визначае прiоритети економiчного i
пропозицii з цих питань керlвництву
i готуе
готуе пропозиц11
соцiального
соцl€
lльного розвитку
розвитку 1
3.1.

облдержадмiнiстрацii, центрчtльним органам виконавчоi влади.

3.2. Органiзовуе розроблення проекту регiоналlьноi стратегii розвитку,
планiв заходiв з iT реа_гriзацii, забезпечуе координацiю виконання регiональноi
стратегii розвитку, планiв заходiв з Ti реалiзацii та пiдготовку звiтiв прО iХ
виконання.

З.3. Бере участь у розробленнi проектiв прогнозiв економiчного i
соцiального розвитку Украiни на наступний, два под€Lльшi та п'ять poKiB i
загальнодержавних програм економiчного, соцiального розвитку, iнших
державних цiльових програм, забезпечуе координацiю виконання завДань,
визначених цими програмами, на територii областi.

3.4. Розробляе прогнози економiчного i соцiального розвитку областi на
середньостроковий перiод та програми iT економiчного i соцiального розВиТКУ
на короткостроковий перiод, а також бере участь у розробленнi пРОеКТiВ

державних та регiональних цiльових програм, метою яких е розв'яЗаННя
проблем розвитку областi;
3.5. У межах своеi компетенцii бере у{асть у пiдготовцi пропозицiЙ дО:

З.5.1. Проектiв законiв УкраТни, постанов Кабiнету MiHicTpiB Украiни,

розпоряджень облдержадмiнiстрацiI, рiшень обласноi
законодавчих документiв;

ради

та

iнших

з.5.2. ПроектiВ ПрограМ дiяльноСтi Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи, заходiв
щодо ix реалiзацii;
3.5.3. ПроектiВ aKTiB Президента УкраТни та Кабiнету MiHicTpiB Украiни
ЩОДО РОЗВИТКУ i РефОРМУВаНня економiки та регiоншIьного
розвитку, в межах
компетеНцii вживае заходiв для ix реалiзацii;
3.5.4. Щержавноi стратегii регiон€tльного

розвитку;

з.5.4. Генеральноi схеми розвитку та розмiщення продуктивних сил
Украiни, схемИ плануваНня територii областi (у разi необхiдностi).

з.6. Здiйснюе

органiзацiйно-методичне керiвництво, коордиЕуе,
забезпечус дiяльнiсть та (або) надас практичну допомоry структурним
пiдроздiлам обласноi державноi адмiнiстрацii, територiЕlльним органам
центр€tлЬних органiв виконавчоi влади в областi, райдержадмiнiстрацiям та
виконавчиМ KoMiTeTaM мiських раД Чернiгова, Нiжина, Н.-Сiверського та
прилryк, об'днаItим територiальним громадам з питань:
3.6.1. Розроблення прогнозiв, програм та iнших стратегiчних документiв
щодо економiчного i соцiального розвитку адмiнтериторiй i областi та програм
економiчного соцiального розвитку, забезпечуе взаемодiю з ними пiд час
розроблення мiсцевих, регiон€UIьних, державних, г€Lлузевих стратегiй та

i

про|рам, а також пiд час розв'язання iнших проблем комплексного розвитку
продуктивних сlrл вiдповiдноi територii;
з.6.2. Здiйснення монiторинry виконання регiональних, територiальних
(стратегiчних планiв розвитку) i державних стратегiй та програм, монiторинry
(оцiнки) соцiально-економiчного розвитку адмiнтериторiй та областi, тощо.
З.7. Розробляе:
з.7 .1. IvIе,годичнi рекомендацii, порядок, систе\,tу покчвникiв та
форм, якi
необхiдrТi длЯ розробкИ проектiв програN{ еl<оtтопцiчного та ооцiального
розвитку, прогltозiв економiчного та соцiалыtого розвитку, регiональноi
стратегii розвитку.

та систему
якi trеобхiднi для здiйснення MottiToprtllгirз: соцiально-економiчного
розвиткУ областi та адмiнтеРиторiй; внутрilltttьорсгiональноi диференцiацii
соцiа-пьtrо-екоItомiчного розвитку райоitiв, ллiс,г обласного значення,
об'еднагтиХ те1lltторi€tльних громад; регiональних та державних цiльових
програм, якi реалiзуються на територii областi; мiсцевих програм.
З.7.2. МеТОдичнi рекомендацii, аналiтичнi записки

пок€lзникiв,

З.8. ГОТУе

/\,Ця

ПРОеКТII cTpaTeT,itIIII,Iх
розвитку облас,гi.

розгляду в облдержадмiltiсr,1-1аtliТ, на сесiях обласноi ради
та програмних докумсIl,i:itз еtсоtlомiчного та соцiального

З.9. Готirс за участю iнших вiддiлiв проекти розпоряджень та рiшень з
ПИТаНь сltонопцi,tllого i соцiального розвитку облпстi, lбо окремих ii територiй.

З.l0. Роз;lобляс поточгli та бере уLIIс,гL ), lliдготовцi перспективних

методi п

ol

цi

tltoB,l l rня

соцiально-економiчного розt}итку областi.

Узагальнюе iнформацiю структурних пiдроздiлiв,Щепартаменту з
ПИТаНЬ еКОНОМiЧнОго
соцiального розвитку, якi входять до компетенцii
3.1 1.

i

Щепартаменту.

З.12. ЗДiйСнюе прогнознi розрахунки обсягiв ва.гrового регiон€ulьного

продукту та ваJIовоi доданоi BapTocTi областi.

3.13. Спiльно iз структурними пiдроздiлами !епартаменту готуе до
РОЗГЛЯДУ на колегii облдержадмiнiстрацii питання про пiдсумки виконаннrI
ПРОГНоЗних та програмних документiв економiчного i соцiапъного розвитку
областi.

З.14. Готуе iнформацiю та ана.гliтичнi матерiали щодо соцiальноеКОНОмiчного розвитку областi, районiв, MicT та об'еднаних територiальних
громад, розробляе пропозицii щодо усунення диспропорцiй ix розвитку,
стимуJIювання розвитку депресивних територiй.

3.15. Органiзовуе проведення ceMiHapiB з

територiальними
еКОНомiчними службами раЙонiв, MicT та об'еднаних територi€lJIьних громад.

3.1б. Бере участь у перевiрках управлiнь та вiддiлiв економiки
райдержадмiнiстрацiй з виконання ними роботи по забезпеченню
зба-пансованого i динамiчного розвитку вiдповiдних територiй, готуе
пропозицiТ по улоскон€Lпенню

цiеi роботи.
З.|7 . Розглядае звернення вiд органiв виконавчоi влади, громадських
Об'еднань, пiдприемств, установ та органiзацiй, громадян вiдповiдно до
коМПеТенцii Вiддiлу, а також готуе проекти вiдповiдних рiшень з цих питань.

3.18. Забезпечуе контроль за виконанням урядових документiв,

розпоряджень облдержадмiнiстрацii та рiшень обласноi ради
вiдносяться до компетенцii Вiддiлу.

з

питань, що

3.19. Здiйснюе органiзацiйно-методичну роботу по розробленню планiв
робiт .Щепартаменту i його структурних пiдроздiлiв та узаг€Lльнюс вiдповiдну
iнформацiю.
З.20. Виконуе iншi функцii, пов'язанi з виконанням покJIадених на нього
завдань.
4.

Права

.Щля

виконання покладених завдань та функцiй Вiддiл мас право:

4.t. Залучати в установленому порядку до вiдпрацювання окремих
питань, якi входять до його компетенцii, струкгурнi пiдроздiли
облдержадмiнiстрацii, управлiння, вiддiли, пiдприемства, iншi органiзацii та
об'еднання громадян (за погодженням з ik керiвниками).

4.2. Приймати участь

компетенцii.

у

нарадах

з

питань,

якi входять до

його

4.З. Безоплатно одержувати в установJIеному законодавством порядку вlд
структурних пiдроздiлiв облдержадмiнiстрацii,
територiаrrьних органiв

5

в

центр€rльниХ органiВ виконавчоi влади
областi, райдерж4дмiнiстршдiй,
мiськвиКонкомiв, об'еднаНих териТорiальних громад, пiдприемств, органiЪацiй,
устаноВ ДОКУI\iIеНТи i матерiали, статистичнi данi, необхiднi для виконанIilI
покJIадених на нього завдань.

4.4. Скликати' за погоДженняМ з керiвництвом' наради з питанЬ, Що
входять до компетенцii Вiддiлу.
5.

Вiдповiдальнiсть

працiвники Вiддiлу несуть персон€tльну вiдповiдапьнiсть за:

5.1. Неякiсне або несвоечасне виконання посадових обов'язкiв,
бездiяльнiсть або невикористання наданих прав, порушенЕя норм

ЗаКОнодавства про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку, етики
ПОВеДiНКи Державного службовця та обмежень, пов'язаних з прийняттям на
державну службу та iT проходженням.
5.2. Несвоечасне та неякiсне виконання наказiв та доручень керiвництва
,Щепартаменту.
5.3. Надання завiдомо недостовiрноi iнформацii.
б.

Керiвництво

б.1. Вiддiл очолюс заступник нач€шьника Управлiння регiонального
РОЗВИТкУ - наЧаlrьник Вiддiлу, який призначаеться на посаду i звiльняеться з
посади вiдповiдно до Закону Украiни <Про державну службу> наказом

директора .Щепартаменту.

6.2. Заступник начzLпьника Управлiння - начЕuIьник вiддiлу:

6.2.1. Пiдпорядковуеться директору

директора !епартаменту - начаllьнику Управлiння.

,Щепартаменту, заступнику

6.2.2. Здiйснюе загапьне керiвництво дiяльнiстю Вiддiлу, плануе його
роботу i несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покJIадених на Вiддiл
ЗаВДань i функцiЙ, органiзовуе i забезпечуе виконання в установленi строки
доручень вищестоящих органiв i керiвництва Щепартаменту;
6.2.З. Здiйснюе заходи щодо полiпшення роботи Вiддiлу, органiзовуе
роботу по пiдвищенню дiловоi квалiфiкацii працiвникiв;

6.2.4. Готуе

i

подае керiвництву Щепартаменту пропозицii щодо

заохочення таlабо накладання дисциплiнарних санкцiй на працiвникiв Вiддiлу;
6.2.5. Здiйснюе представництво в установах
входять до компетенцii Вiддiлу;

i органiзацiях з питань, якi

6.2.6. Визначае обов'язки та розробляе посадовi iнструкцii працiвникiв

Вiддiлу;

6.2.7. Несе вiдповiдаrrьнiсть
пiдлеглих;

за стан трудовоi

дисциплiни серед

6

6.3. У разi тимчасовоi вiдсутностi заступника начальника Управлiння нач€шьника Вiддiлу його обов'язки виконуе заступник нача"льника Вiддiлу.
7. Взаемовiдносини з

iншими структурними пiдроздiлами

ВiДДiл В процесi виконання покладених IIа нього завдань працюе в
ТiСнiй взаемодii з iншими структурними пiдроздiлами обласноi державноi

адмiнiстрацii, представницькими органами, органами

мiсцевого
СаМоВрядування, територi€Lпьними органами центр€tльних органiв виконавчоi
ВЛаДИ, ПiДПРиемствами, установами, органiзацiями та об'еднаннями громадян,
а також з структурними пiдроздiлами ,ЩепартаNIеIIту.

Засryпник начальника управлiння
регiонального розвитку - начальник
вiддiлу стратегiчного планування,
прогнозуванпя та монiторингу
регiонального розвитку
,,
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поло}кЕння

про вiддiл з питань адмiнiстративно-територiального розвитку
управлiння регiонального розвитку
Щепартаменту розвитку економiки та сiльського господарства
Чернiгiвськоi обласноТ держа BHoi адмiнiстра чii

1. Загальнi

положення

1. Вiддiл з питань адмiнiстративно-територiального розвитку (далi Вiддiл) с структурним пiдроздiлом управлiння регiонального розвитку (д*i Управлiння) !епартаменту розвитку економiки та сiльського господарства
ЧернiгiвськоТ обласноТ державноi адмiнiстрацiТ (далi - !епартамент).
|.2.
I.z. уУ своlи
своiй роОот1
бlддlл керу€ться Конституцlею
Конституцiсю та Законами
Законами УкраТни,
Украtни,
роботi Вiддiл
ГIостановами BepxoBHoi Ради Украiни, актами Президента УкраТни i Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни, розпорядженнями голови облдержадмiнiстрацii,
ПОЛожеННям про !епартамент, наказами .Щепартаменту, Управлiння, iншими
нормативними актами законодавства УкраТни, а також цим Положенням.
1.3. У своiй дiяльностi вiддiл з питань адмiнiстративно-територiального
роЗвитку управлiння регiонального розвитку !епартаменту економiчного
роЗВиТку облдержадмiнiстрацii пiдпорядковуеться директору !епартаменту
економiчного розвитку облдержадмiнiстрацii, заступнику директора
.Щепартаменту економiчного розвитку облдержадмiнiстрацiТ нач€LгIьнику
управлiння регiонального розвитку, заступнику начЕuIьника управлiння
регiонального розвитку
lепартаменту економiчного розвитку
облдержадмiнiстрацiТ начаJIьнику вiддiлу стратегiчного планування,
tIрогнозування та монiторингу регiонального розвитку, та начаJIьнику вiддiлу з
питань адмiнiстративно-територiального розвитку управлiння регiонального
розвитку [епартаменту економiчного розвитку облдержадмiнiстрацii.
1.

2. Завдання та

обов'язки

Забезпечус реалiзацiю державноi полiтики щодо органiзачiйноТ
iнформацiйно-просвiтницького сприяння добровiльному
об'еднанню та добровiльному при€днанню територiальних громад областi.
2.1.
пiдтримки,,

2.2. Готуе

проекти рiшень обласноi ради щодо внесення змiн до
tIРОеКТУ Перспективного плану формування територiй громад Чернiгiвськоi
областi.

2.з.

Готуе проекти звернень до Кабiнету MiHicTpiB УкраТни з питань
внесення змiн до перспективного плану формування територiй громад

Чернiгiвськоi областi.

2.4. Забезпечус

розробку

паспортiв спроможних територiальних

громад областi.
2.5. Розглядае в установленому порядку проекти рiшень мiсцевих рад
ЩОДО ДОбРОВiЛЬнОГо об'еднання, добровiльного присднання територiальних
громад.

2.6. ГОТУе Проекти розпоряджень голови обласноТ

державноi
аДМiНiСтрацii про затвердження висновку щодо вiдповiдностi Конституцii та
ЗаКОНаМ УКРаТни проектiв рiшень про добровiльне об'сднання та добровiльне
присднання територiальних громад.

2.7. Здiйснюе монiторинг реалiзацii заходiв

з

добровiльного

Об'СДНаННя Та добровiльного приеднання територiальних громад областi.

2.8. Надае органiзацiйну, iнформацiйну,

консультативну допомогу

ОРГаНаМ МiСцевого самоврядування, об'еднаним територiальним громадам
областi.

2.9.

ФОРмУе для подання Верховнiй Радi УкраiЪи пакет документiв:
завiренi н€LпежниМ чиноМ копii рiшень мiсцевих Рад про добровiльне
Об'еДНання, про добровiльне приеднання територiальних громад, паспорти
СПРОМОЖНИХ Об'еДнаних територiальних громад, копii розпоряджень голови
ОблдержадмiнiстрацiТ про затвердження висновкiв щодо вiдповiдностi

КОНСТИтУцii та Законам Украiни проектiв рiшень мiсцевих рад про добровiльне
об'еднання та добровiльне приеднання територiальних громад.
2.10. Розглядас запити
звернення народних депутатiв УкраТни,
ДеПУТаТiВ мiсцевих рад, громадських органiзацiй, |ромадян, iншi в межах

i

компетенцii вiддiлу.

2.||.

Готус проекти

доручень, листiв
розпоряджень,
облдержадмiнiстрацiI з питань, якi вiднесенi до компетенцiI вiддiлу.
2,I2. Вносить
питань
установленому порядку пропозицii
чинного
законодавства
Украiни.
удосконалення
2.|З. Бере участь пiдготовцi пропозицiй до проектiв програми
СОцiально-економiчного розвитку областi, регiональноi стратегiI розвитку, в
частинi що стосусться компетенцii вiддiлу.
2.|4. Органiзовуе, бере участь у проведеннi засiдань, нарад, ceMiHapiB з
питань, якi вiдносяться до компетенцii вiддiлу.
2.15. Бере участь у пiдготовцi звiтiв голови облдержалмiнiстрачiI.
2.|6. Надае необхiдну iнформацiю
питань, що вiдносяться до
компетенцii вiддiлу для розмiщення на веб-сайтах облдержадмiнiстрацii та
!епартаменту економiчного розвитку облдержадмiнiстрацii.
2.|7. У межах cBoix повноважень, вiддiл виконус iншi oKpeMi доручення
керiвництва.
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3.

Права вiддiлу

3.1. Мае право в межах, визначених цим Положенням:

а) одержувати в установленому законодавством порядку вiд iнших

структурних пiдроздiлiв облдержадмiнiстрацii, об'еднаних територiальних
гроМад областi, органiв мiсцевого самоврядування, установ та органiзацiй
неЗ€tлежно вiд форми власностi та ik посадових осiб iнформацiю, документи,

необхiднi для виконання покладених на вiддiл завдань;
б) представляти Щепартамент у мiсцевих органах виконавчоТ влади та
органах мiсцевого самоврядування з питань, що н€LгIежать до компетенцiТ
вiддiлу;
в) зzLпучати спецiалiстiв iнших структурних пiдроздiлiв обласноi
державноi адмiнiстрацii, установ та органiзацiй, експертiв (за згодою) до
розгляду питань, що н€Lпежать до компетенцii вiддiлу.
4.

Вiдповiдальнiсть вiддiлу

4.1. Начальник, працiвники вiддiлу несуть вiдповiдальнiсть за:
неякiсне та несвоечасне виконання посадових обов'язкiв;
недодержання норм чинного законодавства, правил, норм, положень,

iнструкцiй;
порушення норм етики поведiнки державного службовця та обмежень,
пов'язаних з прийняттям на державну службу та iT проходження.
5. Взаемовiдносини

(зв'язки ) вiддiлу

5.1'BзaемoдiеЗценTp€LпЬниМИopГaнaМивикoнaвчoi
влади, та ix
територiа.пьними пiдроздiлами, апаратом та структурними пiдроздiлами
мiсцевого
облдержадмiнiстрацii, райдержадмiнiстрацiями, органами
самоврядування, iншими установами, органiзацiями, в межах повноважень,
визначених цим Положенням.
Розроблено

Начальник вiддiлу з питань
адм iнiстративно-територiального
розвитку

в. довгАль

