УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
21.08. 2014

№145

Про розроблення проекту програми
економічного і соціального розвитку
Олевського району на 2015 рік
Відповідно до пункту 1 статті 17 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», статті 11 Закону України «Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного та соціального розвитку України»,
розпорядження голови облдержадміністрації від 11серпня 2014 р. №218 «Про
розроблення проекту програми економічного і соціального розвитку
Житомирської області на 2015 рік», з метою своєчасного та якісного
розроблення проекту програми економічного і соціального розвитку
Олевського району Житомирської області на 2015 рік:
1. Утворити робочу групу з підготовки та розгляду пропозицій до
проекту програми економічного і соціального розвитку Олевського району
Житомирської області на 2015 рік та затвердити її у складі згідно з додатком.
2. Надати право робочій групі залучати до розроблення проекту програми
усі підприємства, організації й установи незалежно від форм власності.
3. Начальнику управління економічного розвитку, інфраструктури і
торгівлі райдержадміністрації (Рудницька Л.Л.) у тижневий термін розробити
методичні рекомендації і перелік форм основних показників щодо підготовки
розділів проекту програми та довести до виконавців.
4. Рекомендувати відділу статистики в Олевському районі (ВольськаТ.П.)
забезпечити надання необхідної статистичної
інформації на запити
розробників проекту програми.
5. Структурним підрозділам райдержадміністрації, рекомендувати
міському, селищним, сільським головам на основі розроблених прогнозованих
показників економічного і соціального розвитку району на 2015 рік
підготувати відповідні пропозиції до розділів проекту програми

підпорядкованих галузей, сфер діяльності району та подати їх в управління
економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі райдержадміністрації до 06
вересня 2014 року.
6. Управлінню економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі
райдержадміністрації:
1) опрацювати подані матеріали та на їх основі розробити проект
програми економічного і соціального розвитку Олевського району
Житомирської області на 2015 рік;
2) забезпечити обговорення проекту програми на засіданні робочої
групи, з громадськими організаціями та науковцями району;
7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника голови райдержадміністрації Котвицького Л.П.

Голова адміністрації

В.І. Пилипчук

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
21.08.2014
№ 145
СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ
з підготовки та розгляду пропозицій до проекту програми економічного і
соціального розвитку району на 2015 рік
Котвицький Л.П.

- перший заступник голови районної державної адміністрації,
голова робочої групи

Ковальчук О.С.

- заступник голови районної державної адміністрації

Халімончук Ю.В.

- заступник голови районної ради (за згодою)

Рудницька Л.Л.

- начальник управління економічного розвитку, інфраструктури
і торгівлі райдержадміністрації, заступник керівника робочої
групи
Члени робочої групи:

Балюрко С.С.

- голова постійної комісії районної ради з соціальних
питань та в справах молоді

Біленець Н.І.

- начальник відділу охорони здоров’я
райдержадміністрації

Бовсуновський Ю.В.

- начальник районного відділу УМВС України в
Житомирській області

Вольська Т.П.

- начальник відділу статистики в Олевському районі
(за згодою)

Горпинич К.О.

- заступник голови постійної комісії районної ради з
питань бюджету та комунальної власності

Гриб І.В.

Завакевич В.Л.

- - голова постійної комісії районної ради з питань
агропромислового комплексу, екології, земельних
ресурсів та соціального розвитку села
- завідувач сектором інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації

Кльоц І.В.

- начальник відділу культури райдержадміністрації

Козловець Т.М.

- начальник управління фінансів райдержадміністрації

Левченко В.В.

- - голова постійної комісії з питань регламенту,
депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів

Левченко В.П.

- начальник відділу освіти райдержадміністрації

Островська О.Г.

- заступник начальника управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації

Мельник С.О.

- начальник відділу у справах сім’ї , молоді та спорту
райдержадміністрації

Михайленко В.А.

- начальник управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації

Михайленко Ю.І.

- директор районного центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді

Ніколайчук В.П.

- начальник відділу містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства
райдержадміністрації

Орищук Г.В.

- начальник служби в справах дітей райдержадміністрації

Осипчук М.В.

- начальник Управління Пенсійного фонду України в
Олевському районі (за згодою)

Риндич Л.В.

- - голова постійної комісії районної ради з питань
законності, правопорядку і прав людини

Самченко М.І.

- начальник відділу Держземагенства в Олевському
районі (за згодою)

Стужук В.М.

- начальник Олевського районного сектору ДСНС
України в Житомирській області ( за згодою)

Ушко В.І.

- начальник відділу промисловості, інфраструктури та
туризму управління економічного розвитку,
інфраструктури та торгівлі райдержадміністрації

Шиш З.М.

- голова постійної комісії районної ради з питань
промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку та
житлово-комунального господарства

Шевчук Д.В.
- начальник Олевського відділення Лугинської ОДПІ в
Житомирській області

Керівник апарату
райдержадміністрації
В.Б. Бочковський

