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вдосконалення системи державного управління для забезпечення реалізації
соціально-економічної політики на території району
на 2019-2020 роки
1.
Ініціатор розроблення

2.

програми (замовник):

Косівська РДА

Розробник програми:

Управління економічного розвитку,
торгівлі і туризму Косівської РДА

3. Термін реалізації програми:

2019 - 2020 роки;

4. Етапи фінансування програми: щорічно;
5. Обсяги фінансування програми:

161,6 тис. грн..
Обсяги фінансування

Роки
Всього
2019-2020
в т.ч.
2019
2020

161.6
88.3
73,3

в т.ч. за джерелами фінансування
районний бюджет
161.6

інші джерела

88.3
73.3

6. Очікувані результати виконання програми: підвищення ефективності
роботи управління для забезпечення реалізації економічної політики на території
району.

Т.Термін проведення звітності: щоквартально до 10 числа, наступного за
звітним

Замовник програми:

Управління економічного розвитку,доргівлі і
туризму Косівської РДА
Жмендак В. О.

Керівник програми

Заступник голови райдержа,
Бринськнй Я.Р.
А
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и
¥
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І. Загальні положення
Всгуп

Програма розроблена з метою покращення системи державного управління,
підвищення рівня технічного забезпечення управління виконавчої гілки влади та
спрямована на здійснення загальної організації та управління економічними
процесами, координація діяльності учасників економічного процесу з питань
планування та аналізу бюджетних завдань.
1. Мета та основні завдання Програми
Метою програми є:
забезпечення реалізації економічної політики на території району.
Завданнями Програми є:
розроблення в установленому порядку програм розвитку району;
розроблення програм соціально - економічного розвитку району та населених
пунктів Косівщини;
розробка пропозицій з удосконалення методів економічного і бюджетного
планування;
здійснення загальної організації та управління виконанням поставлених завдань;
2. Основні напрямки реалізації Програми
організація роботи з підготовки програми соціально-економічного розвитку
району;
забезпечення якісного виконання поставлених завдань, доручень, тощо;
підготовка проектів, програм розвитку Косівського району;
складання і затвердження планів промислового виробництва підприємствами
Косівського району;
аналіз виконання районних цільових програм;
зведення показників соціально-економічного розвитку району;
залучення позабюджетних коштів шляхом написання проектів та програм.
3. Організаційне забезпечення виконання Програми
Організацію виконання Програми відповідно до своїх повноважень здійснює
управління економічного розвитку, торгівлі і туризму районної державної
адміністрації.
4. Фінансове забезпечення виконання Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок:
коштів Державного бюджету
коштів районного бюджету;
інших джерел надходженнь.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми на 2019-2020 роки складе 161,6
тис.грн.
Розпорядником бюджетних коштів з виконання заходів Програми є управління
економічного розвитку, торгівлі і туризму районної державної адміністрації.
Контроль за використанням коштів, спрямованих на забезпечення виконання
Програми, здійснюється відповідно до діючого законодавства.
5. Очікувані результати виконання Програми
і

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:
підвищення ефективності роботг[ управління для забезпечення
реалізації
соціально-економічної
політики
на території району
та
здійснення
планування та аналізу економічних показників району.
покращення співпраці управління з органами виконавчої влади вищого рівня,
місцевого самоврядування, бюджетними установами району;
покращення матеріально-технічного забезпечення управління;
6. Перелік нормативно-правових документів:
-Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;
-Закон України «Про місцеве саморфядування в Україні»;
-Закон України «Про державну службу»;
-Закон України «Про службу в орггінах місцевого самоврядування»;
-У каз Президента України «Про Слратегію реформування системи державної
служби в Україні» від 14.04.2000 р. №599/2000;
-У каз Президента України «Про Концепцію державної регіональної політики»
від 25.05.2001 р. №341/2001;
-У каз Президента України «Про заходи щодо розвитку національної складової
глобальної інформаційної мережі Інтерн ег та забезпечення широкого доступу до цієї
мережі в Україні» від 3 1.07.2000 р. № 928;
-У каз Президента України «Про підготовку пропозицій щодо забезпечення
гласності та відкритості діяльності органів державної влади» від 17.05.2001 р. №
325;
-Постанова Кабінету Міністрів України «Про фінансове забезпечення
підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління
Збройних Сил» від 14.07.1999 р. №1262/2000;
Замовник програми:

Керівник програми

Управління економічного розвитку,^
туризму Косівської РДА
Жмендак В. О.
Заступник голови райдер:
Бринськип Я. Р.
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Додаток 1
До районної цільової програми
Вдосконалення системи державного
управління для забезпечення реалізації
соціально-економічної політики на
території району на 2019-2020 роки

Перелік заходів
до районної цільової програми
«Вдосконалення системи державного управління для забезпечення реалізації
№
п/
п

Н азва заходу

1

Оплата послуг фіксованого телефонного
таінтернет зв’язку

2

Т ермін
виконання

О рієнтовані обсяги ф інансування (тис.грн.)
В т.ч. за дж ерелам и фінансування
Всього Д ерж авний Районний
Інш і

бюджет

Передплата періодичної преси для
використання в роботі офіційної
нормативно-правової інформації

3

Придбання паперу

4

Придбання канцелярського, письмового
приладдя

бюджет

джепела

2019

5,0

-

5,0

-

2020

5,0

-

5,0

-

2019

3,5

3,5

2020

3,5

3,5

2019
2020

8,0
8,0

8,0
8,0

2019

5,0

5,0

Очікувані результати
_________

Оплата щомісячно послуг
фіксованого телефонного зв’язку.
Оплата щомісячно за
користування мережею Інтернет.
Передплата періодичних видань;
“Урядовий кур’єр”, “Голос
України”, “Галичина”,
“Гуцульський край “, статистичний
бюлетень Державної служби
статистики України Головного
управління статистики в ІваноФранківській області
Придбання паперу
Придбання товарів: ручки, олівці,
папки різні, швидкозшивачі, к н и г е

2020

5,0

5,0

Придбання конвертів, марок для
відправки службової кореспонденції

2019

0,3 •

0,3

2020

0,3

0,3

Придбання витратних та інших
матеріалів до комп'ютерної техніки та
оргтехніки (накопичувачів інформації,
картриджів, тош,о)
Придбання обладнання та інвентарю
(принтер, копіювальний апарат,
системний блок, монітор)
Оплата послуг з поточного ремонту та
технічного обслуговування

2019

4,0

4,0

2020

7,0

7,0

2019

25,0

25,0

2020

25,0

25,0

2019
2020

10,0
5,0

10,0
5,0

9

Поточний ремонт приміщень

2019

5,0

5,0

10

Оплата участі у короткотермінових
семінарах, нарадах, нарадах-навчаннях
(у тому числі пов'язаних з роз'ясненням
нової нормативної бази)
Послуги 3 організації та проведення
нарад, семінарів
Зустрічі по обміну досвідом, прийом
делегацій, проведення семінарів, нарад,
прес-конференцій
Грамоти, призи, цінні подарунки

2019

5,0

5,0

2020

5,0

5,0

2019
2020

0,5
0,5

2019

0,5
0,5
6,0

2020
2019
2020

6,0
3,0
3,0

6,0
3,0
3,0

2019

8,0

8,0

2019
2020

88,3

88,3

73,3

73,3

5

6

7

8

11
12

13
14

Погашення заборгованості
РАЗОМ

Н ач ал ь н и к у правлінн я економічного розвитку,
торгівлі і туризму К осівської
районної держ авної адміністрації

6,0

реєстрації
коректори,
книги д д а Я і^ ^ ^
зошити, скріпки, дироколіц^І
степлери.
Придбання конвертів та марок

Придбання накопичувачів
інформації, картриджів, тощо.

Придбання офісного обладнання

Ремонт комп’ютерної та
ксерокопіювальної техніки
Проведення поточного ремонту
приміщень
Участь у нарадах, нарадахнавчаннях семінарах

Оплата друкованої продукції.
Організація круглих столів
Організація та прийом делегацій,
проведення семінарів, нарад, пресконференцій
Придбання грамот, призів, цінних
подарунків
Погашення пені та штрафів
по ЄСВ

Василь Ж м ендак

