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укрдiнд
ЧЕРНIГIВСЬКА РАЙОННА ДЕРХ(АВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

чЕрнIгIвськоi оьлдстI

розпоряд}ItЕння

j\ъ /Z3м. Чернiгiв

Про здiйснення монiторингу
соцiально-економiчного
розвитку району

Вiдповiдно до статей 2 та б Закону УкраТни uПро мiсцевi державнi
адмiнiстрацiт>>, з метою запровадження системностi в роботi та спостереження
за процесами реалiзацiт регiональнот гtолiтики, виявлення проблем розвитку
району та причин ix виникнення, пiдвищення ефективностi управлiнських
рiшень, з урахуВdнняМ положеНь постаНови КабiнетУ MiHicTpiB Украiни вiд
2l жовтнЯ 2015 рокУ М 85б пПро затвердження Порядку та Методики
проведення монiторингу та оцiнки результативностi реалiзацii державноТ
регiональноi полiтики>> на виконання розпорядження голови обласноi
державноТ адмiнiстрацiТ вiд 2З лигIня 2019 року J\b 4З4 <Про здiйснення

. монiторинry соцiально-економiчного розвитку областi> з о б о в' я з у ю:

1. Затвердити схему контролю показникiв, за якими проводиться
монiторинг соцiально-еконоМiчного розвиткУ районiв та MicT обласного
пiдпорядкування (далi - Монiторинг), що додасться (лолаток 1,2).

2. СТРУКТУрНиМ пiдроздiлам районноi державноТ адмiнiстрацii,
територiальним представництвам центрапьних органiв виконавчоi влади,
вiдповiдно до сфер впливу:

2.1 . ЗдiйснIовати аналiз результатiв Монiторингу, причин, що призвели
до негативних наслiдкiв, вживати дiевих заходiв для подолання негативних
тенденцiй розвитку та щоквартально до 20 числа другого мiсяця, що настае за
звiтним перiодом, i"формувати вiддiл економiчного розвитку,
адмiнiстративних послуг та державноТ peccTpauiT районноi державноТ
адмiнiстрацii (додаток З,4).

2.2. У разi необхiдностi надавати вiллiлу економiчного розвитку,
адмiнiстРативних послуг та державноТ реестраuiТ районноТ державноi



адмiнiстРацii проблепднi питання розвитку району, що потребують вирiшення
на регlоНаJIьномУ i деряrавНому 1эiвНях (Додаток 5).

3. Результати Монiторингу використовувати при розглядi пiдсумкiв
соцiаrrьно-економiчного I]Qзвитку територii за вiдповiдний перiол на засiданнях
колегiй районноi державноi адмiнiстрацii.

4. Визнати такими, що втратили чиtлнiсть, розпорядження голови
районноi державноТ адмiнiстрачiТ вiд з0 березня 2Q|6 року Jф l72 <Про
здiйснення монiторингу соцiально-економiчного розвитку району>'та вiд
08 вересня 2017 рокУ J\9900 <Про внесення змiн до розпорядження голови
районноТ державноi адмiнiстрачiТ вiд 30 березня 2Оlб року Jt 172).

5. Контроль за виконанням розгIорядження покласти на заступникiв
ГОЛОВИ РаЙОННОТ ДеРЖаВноI адмiнiстрацii згiдно з розподiлом обов'язкiв.
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