
 
ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

19.09.2013 р.      № 534 

 

Про затвердження положення про 

відділ з питань промисловості, підприємництва та 

регуляторної політики Дніпровської районної  

в місті Києві державної адміністрації  

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

постанов Кабінету Міністрів України від 18.04.2012 № 606 «Про затвердження 

рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та 

Севастопольської, міської, районної в мм. Києві та Севастополі державних 

адміністрацій», від 25.09.2012 № 887 «Про затвердження Типового положення 

про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 03.12.2010 № 1057 «Про затвердження рекомендаційного 

переліку управлінь, відділів, інших структурних підрозділів та граничної 

чисельності працівників районних в місті Києві державних адміністрацій», 

розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

від 01.08.2013 №297-к «Про внесення змін до структури та чисельності 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації»: 

 

1.  Затвердити положення про відділ з питань промисловості, 

підприємництва та регуляторної політики Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації, що додається.  

2.  Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього 

розпорядження на офіційному веб-сайті Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

Короткіх Г.А. 

 

 

Голова                 С. Кравченко  
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         ЗАТВЕРДЖЕНО 

           розпорядженням голови 

           Дніпровської районної в 

           місті Києві державної  

           адміністрації 

           від_________ № ________ 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ з питань промисловості, підприємництва та регуляторної політики 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Відділ з питань промисловості, підприємництва та регуляторної політики 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (далі-відділ) є 

структурним підрозділом Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації, що утворюється головою Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації, підзвітним і підконтрольним голові адміністрації та 

Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі–

Департамент промисловості та розвитку підприємництва). 

1.2. Положення про відділ з питань промисловості, підприємництва та 

регуляторної політики Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації, зміни та доповнення до нього, затверджуються відповідним 

розпорядженням голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації. 

1.3. Відділ в своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями 

Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) та Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації, наказами Департаменту промисловості та розвитку 

підприємництва, іншими нормативно-правовими актами, а також цим 

Положенням. 

 

2. Основні завдання 

 

Основними завданнями відділу є: 

 2.1. участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері розвитку 

промислового комплексу міста Києва по Дніпровському району; 

        2.2. здійснення в межах своїх повноважень заходів щодо розвитку транспорту 

і зв'язку на території району; 
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        2.3. участь у забезпеченні реалізації державної політики щодо розвитку 

підприємництва, державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності;  

        2.4. виконання в межах своїх повноважень державних програм розвитку 

підприємництва, промисловості, міських, районних цільових програм у сфері 

підприємницької діяльності; 

        2.5.   взаємодія з громадськими об’єднаннями підприємців та роботодавців; 

        2.6. методичне забезпечення та координація діяльності структурних 

підрозділів Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації з питань 

провадження державної регуляторної політики; 

        2.7.  участь у розробленні та погодженні в обов’язковому порядку проектів 

регуляторних актів Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

3. Функції відділу 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 

 3.1. готує пропозиції та обґрунтування до проектів програми соціально-

економічного розвитку міста Києва по Дніпровському району, міських, районних 

цільових програм з питань, що належать до компетенції відділу, бере участь у їх 

реалізації, здійснює моніторинг виконання цих програм;  

         3.2. аналізує стан та тенденції розвитку промислового комплексу району, 

бере участь у визначенні пріоритетів галузевого розвитку промисловості, 

збільшення обсягів товарного виробництва, проведення структурних змін та 

формування напрямків інвестиційної політики у промисловості, готує пропозиції з 

цих питань керівництву районної у місті Києві державної адміністрації та 

Департаменту промисловості та розвитку підприємництва; 

        3.3. бере участь у реалізації заходів по підтримці і захисту виробників міста 

Києва; 

        3.4. залучає спільно з іншими структурними підрозділами Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації суб’єктів господарювання для їх 

участі у промислових виставках, ярмарках, семінарах, конкурсах, відзначеннях 

професійних свят за напрямками, віднесеними до компетенції відділу; 

        3.5. сприяє формуванню мережі ринкової інфраструктури підприємництва в 

районі; 

        3.6. здійснює організаційне забезпечення роботи Координаційної ради з 

питань розвитку малого та середнього підприємництва при голові Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації; 

        3.7. надає в межах своєї компетенції консультаційну, інформаційну допомогу 

суб’єктам підприємницької діяльності; 

        3.8. готує проведення нарад, конференцій, «круглих столів» за участю 

керівництва районної у місті Києві державної адміністрації, підприємців, їх 

громадських організацій з обговорення проблем підприємництва; 

        3.9. розробляє та подає на затвердження план діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та 

змін до нього на календарний рік; 
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       3.10. сприяє структурним підрозділам Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації оприлюдненню проектів регуляторних актів з метою 

одержання зауважень і пропозицій від суб’єктів господарювання, їх об’єднань, а 

також відкритому обговоренню за участю представників громадськості питань, 

пов’язаних з регуляторною діяльністю; 

        3.11. узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать 

до компетенції відділу, розробляє та подає пропозиції щодо вдосконалення 

відповідного законодавства; 

 3.12. бере участь у роботі комісій, робочих груп відповідно своїх 

повноважень; 

 3.13. для висвітлення через засоби масової інформації готує інформацію та 

матеріали про роботу Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

щодо функціонування промислового комплексу, розвитку підприємництва в 

районі; 

 3.14. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів 

Київської міської ради; 

 3.15. бере участь у виконанні заходів з мобілізаційної підготовки в частині 

питань, що відносяться до його компетенції; 

 3.16. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є; 

 3.17. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики 

стосовно захисту інформації з обмеженим доступом; 

 3.18. забезпечує захист персональних даних; 

 3.19. виконує інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього 

завдань. 

3. Права відділу 

Відділ з питань промисловості, підприємництва та регуляторної політики має 

право: 

4.1. вносити пропозиції голові Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації щодо вдосконалення реалізації державної політики з питань, 

віднесених до компетенції відділу; 

4.2. взаємодіяти з відповідними структурними підрозділами Київської міської 

державної адміністрації, іншими установами, організаціями та підприємствами з 

метою здійснення покладених на відділ функцій; 

4.3. представляти інтереси Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації в інших органах державної виконавчої влади, органах місцевого 

самоврядування, інших підприємствах, установах та організаціях з питань 

здійснення функцій, покладених на відділ; 

4.4. здійснювати за дорученням голови Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації, першого заступника, заступника голови перевірки з 

питань, віднесених до компетенції відділу, у структурних підрозділах районної 

державної адміністрації та вносити пропозиції щодо усунення недоліків; 

4.5. отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів 

районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій 

інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на 

відділ завдань; 
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4.6. залучати працівників структурних підрозділів Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації для реалізації окремих завдань за 

погодженням із заступником голови; 

4.7. брати участь у нарадах, що проводяться у Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації, Київській міській державній адміністрації, їх 

структурних підрозділах та скликати наради з питань, віднесених до компетенції 

відділу. 

5. Організація роботи та керівництво відділом 

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з 

посади головою Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації за 

погодженням із Київською міською державною адміністрацією. 

Начальник відділу: 

5.1.1. здійснює керівництво діяльністю відділу та несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та функцій; 

5.1.2. визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками відділу, 

складає та подає на затвердження Положення про відділ, посадові інструкції 

працівників відділу; 

5.1.3. несе персональну відповідальність за стан діловодства відділу, 

виконання контрольних документів та розгляд звернень громадян, що відносяться 

до компетенції відділу; 

5.2. Покладання на відділ та його працівників обов'язків, не передбачених 

цим Положенням, не допускається. 

5.3. Працівники відділу несуть персональну дисциплінарну відповідальність 

за невиконання, неналежне або несвоєчасне виконання покладених на відділ 

обов'язків та функцій; недотримання вимог чинного законодавства при здійсненні 

функцій, покладених на відділ; надання завідомо недостовірних відомостей та 

інформації з питань, що належать до компетенції відділу. 

 

 

Начальник відділу з питань промисловості,                                              Г. Лобач 

підприємництва та регуляторної політики 

 

Погоджено: 

 

Заступник голови Дніпровської                                                                  Г. Короткіх 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 


