ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВІДДІЛ ЕКОНОМІКИ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
КУЗНЕЦОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Відділ економіки виконавчого комітету Кузнецовської міської ради (далі – відділ) є
структурним підрозділом міськвиконкому. Відділ економіки відповідно до статті 54
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” утворюється міською радою, є
підзвітний та підконтрольний Кузнецовській міській раді, підпорядкований її
виконавчому комітетові, міському голові.
1.2.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами
Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України, розпорядженнями голови обласної ради та міського голови,
рішеннями обласної та міської рад, а також цим Положенням.
1.3.Роботу відділу економіки координує і спрямовує міський голова.
1.4. Відділ економіки при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з
іншими управліннями, відділами, підприємствами, установами, організаціями та
суб’єктами підприємницької діяльності міста.
1.5.Працівники відділу призначаються на посаду і звільняються з посади
міським головою відповідно до чинного законодавства.
2. ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ
Основними завданнями відділу є участь у:
реалізації державної політики економічного і соціального розвитку України;
забезпеченні реалізації державної регуляторної політики;
формуванні і проведенні державної регіональної політики;
забезпеченні в межах своїх повноважень захисту економічних прав і законних інтересів
України, вітчизняних та іноземних суб'єктів господарювання;
проведенні державної інвестиційної та інноваційної політики;
контролі за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності законодавства України.
3. ВІДДІЛ ВІДПОВІДНО ДО ПОКЛАДЕНИХ НА НЬОГО ЗАВДАНЬ:
3.1. Аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку міста, бере участь у
визначенні його пріоритетів, а також формуванні напрямів інвестиційної політики та готує
міському голові і головному управлінню економіки та інвестиційної політики
облдержадміністрації пропозиції, спрямовані на забезпечення економічної безпеки
держави, сталого розвитку і детінізації економіки.
3.2. Виконує роботи з прогнозування та підготовки програм економічного і соціального
розвитку:
- розробляє прогнози економічного і соціального розвитку на середньостроковий період
та програми економічного і соціального розвитку міста на короткостроковий період;
- бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку
області та України на середньо- та короткостроковий період;
- розробляє і подає головному управлінню економіки та інвестиційної політики

облдержадміністрації пропозиції до проекту Державної програми економічного і
соціального розвитку України на короткостроковий період, забезпечує виконання завдань,
визначених цією Програмою, на території міста;
- бере участь у стратегічному плануванні та прогнозуванні економічного і соціального
розвитку міста;
- аналізує основні показники та готує інформаційні матеріали щодо виконання програми
економічного і соціального розвитку міста;
- приймає участь у підготовці проектів рішень та міських цільових програм розвитку
міста, опрацьовує звіти та інформацію про хід і результати виконання цих програм.
3.3. Готує спрямовані на виконання актів Президента України та Кабінету Міністрів
України пропозиції щодо розвитку і реформування економіки та вживає заходів для їх
реалізації.
3.4. Приймає участь у розробленні проектів державних, міжгалузевих, галузевих,
регіональних і міжрегіональних програм.
3.5. Приймає участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері розвитку
економічної конкуренції та обмеження монополізму, проводить моніторинг її реалізації та
соціально-економічних результатів, сприяє розвитку на території міста конкуренції,
підвищенню ефективності функціонування об'єктів ринкової інфраструктури.
3.6. Бере участь у підготовці пропозицій щодо встановлення тарифів на перевезення
пасажирів на міських маршрутах.
3.7.Сприяє створенню інфраструктури підтримки регіонального розвитку, умов для
рівноправного розвитку всіх форм господарювання та розвитку підприємництва на
території міста. Надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб'єктам
підприємницької діяльності, розробляє разом з громадськими організаціями підприємців
регіональні програми підтримки підприємництва, сприяє їх виконанню.
3.8. Бере участь разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету у
підготовці пропозицій щодо реалізації державної зовнішньоекономічної політики в частині інтеграції України у світову економіку та розширення
економічного і соціального співробітництва з ЄС та подає їх головному управлінню
економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації.
3.9. Приймає участь у розробленні пропозицій щодо розвитку, поліпшення структури
експорту та імпорту товарів (робіт, послуг).
3.10. Бере участь разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету в
організації участі підприємств та організацій у виставково-ярмаркових заходах.
3.11. Здійснює підготовку відповідних інформаційних матеріалів щодо економічного
потенціалу та інвестиційних можливостей міста.
3.12. Бере участь у підготовці та проведенні у встановленому порядку в межах своєї
компетенції переговорів із офіційними представниками іноземних держав, акредитованих
в Україні.
3.13. Визначає інвестиційний попит міста та на основі визначених державою пріоритетів
розробляє пропозиції щодо обсягів державних централізованих капітальних вкладень,
здійснює контроль за їх ефективним використанням.
3.14. Розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування
інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату в місті, у тому
числі готує і подає головному управлінню економіки та інвестиційної політики та
міському голові пропозиції щодо інвестиційних проектів.
3.15. Приймає участь у роботі щодо залучення інвестицій та кредитних ресурсів на
розвиток економічного потенціалу міста.
3.16. Вживає заходів до розширення міжрегіональних економічних зв'язків.
3.17. Бере участь у розробленні довгострокових прогнозів чисельності
населення, програм зайнятості.
3.18. Розробляє пропозиції щодо фінансово-економічного обґрунтування обсягів закупівлі

товарів, робіт і послуг для місцевих потреб за рахунок коштів місцевого бюджету.
3.19. Бере участь у здійсненні заходів щодо координації закупівель товарів, робіт і послуг
за рахунок коштів місцевого бюджету структурними підрозділами виконавчого комітету.
3.20. Приймає участь у розробленні пропозицій щодо проведення адміністративної
реформи та реформи адміністративно-територіального устрою.
3.21. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки (перепідготовки)
кадрів (спеціалістів) у сфері економіки та управління; бере участь у впровадженні заходів
з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва.
3.22. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи обліку,
звітності і державної статистики.
3.23. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до
компетенції відділу, розробляє і подає на розгляд міському голові пропозиції щодо
вдосконалення законодавства.
3.24. Надає методичну, консультаційну і організаційну допомогу суб’єктам
підприємницької діяльності всіх форм власності і господарювання з питань, що належать
до компетенції відділу.
3.25. Виконує інші функції згідно з покладеними на нього завданнями.
4. ВІДДІЛ МАЄ ПРАВО:
4.1. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого комітету,
підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми
керівниками) та суб’єктів підприємництва для розгляду питань, що належать до його
компетенції.
4.2 Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого
комітету, підприємств, установ і організацій та суб’єктів підприємницької діяльності
інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього
завдань.
4.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його
компетенції.
4.4 .Вживати відповідно до чинного законодавства заходи у разі порушення суб’єктами
підприємницької діяльності вимог нормативно-правових
актів.
5. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими
структурними підрозділами виконавчого комітету, а також з підприємствами, установами,
організаціями, об'єднаннями громадян та суб’єктами підприємництва.
6.Відділ економіки очолює начальник відділу економіки, який призначається на
посаду міським головою в порядку визначеному чинним законодавством.
7. Начальник відділу економіки:
здійснює керівництво діяльністю відділу , несе персональну відповідальність за виконання
покладених на відділ завдань, визначає функції та ступінь відповідальності працівників
відділу;
видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
затверджує положення про функціональні обов'язки працівників відділу;
вносить пропозиції для заохочення працівників відділу, притягнення їх до дисциплінарної
відповідальності та звільнення згідно з чинним законодавством.
8.Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.
Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання відділу в
межах виділених асигнувань визначає міський голова.

