
 

 

                                                                                   
  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
тридцять четвертої сесії сьомого скликання 

 

 

24 січня 2018 року № 48     №       

 

 

Про затвердження Положення  

про відділ економічного прогнозування 

виконкому Пирятинської міської ради 

 

 

Відповідно до статей 26, 54 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, на виконання рішення тридцять першої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 01 грудня 2017 року № 310 „Про внесення змін до 

рішення дев’ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 

23 грудня 2016 року № 326 „Про затвердження структури, загальної 

чисельності, штатного розпису апарату міської ради та її виконавчих органів, 

витрат на їх утримання“, з метою забезпечення ефективної роботи відділу 

економічного прогнозування виконкому Пирятинської міської ради, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Положення про відділ економічного прогнозування 

виконавчого комітету Пирятинської міської ради, що додається. 

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 8 рішення дев’ятнадцятої 

сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року           

№ 326 „Про затвердження структури, загальної чисельності, штатного розпису 

апарату міської ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання“.  

 

 

 

Виконуючий обов’язки  

міського голови з питань 

діяльності ради Т.ЧАЙКА 

  

 

 

 

 



 Додаток  

 до рішення тридцять четвертої сесії  

 Пирятинської міської ради 

 сьомого скликання  

 24 січня 2018 року № 48 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ економічного прогнозування виконкому  

Пирятинської міської ради 

 

1. Загальні положення 

1.1. Відділ економічного прогнозування (далі – відділ) є виконавчим 

органом міської ради. Відділ підконтрольний і підзвітний міській раді, а з питань 

здійснення делегованих повноважень – підконтрольний відповідним органам 

виконавчої влади. 

1.2. Відділ підпорядковується міському голові і здійснює свої функції та 

повноваження під безпосереднім керівництвом профільного заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради. 

1.3. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого 

самоврядування. Структура та чисельність відділу затверджуються сесією міської 

ради. 

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими 

нормативними актами, розпорядженнями міського голови, рішеннями міської ради 

та її виконавчого комітету. 

 

2. Основні завдання, функції та права 

2.1. Основними завданнями відділу є: 

реалізація державної політики економічного і соціального розвитку 

України; 

формування і проведення державної регіональної політики; 

забезпечення, в межах своїх повноважень, захисту економічних прав і 

законних інтересів України, вітчизняних та іноземних суб’єктів господарювання; 

забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, ефективного 

використання природних, трудових і фінансових ресурсів; 

забезпечення інноваційної політики. 

2.2. Відділ, відповідно до покладених на нього завдань, виконує наступні 

функції: 

аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади, бере участь у визначенні його 

пріоритетів, у проведенні структурних змін, а також формуванні напрямів 

інвестиційної політики; 

розробляє прогнози економічного і соціального розвитку Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на середньостроковий період та 

програми економічного і соціального розвитку Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на короткостроковий період; 



 забезпечує стратегічне планування та організацію виконання заходів 

Стратегії розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади;  

бере участь у розробленні проектів регіональних програм (районних та 

обласних); 

бере 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 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади конкуренції, підвищенню 

ефективності функціонування об’єктів ринкової інфраструктури; 

бере участь у розробленні та реалізації економічного механізму 

природокористування, раціонального використання природних ресурсів, охорони 

навколишнього середовища, використання вторинних ресурсів;  

здійснює підготовку відповідних інформаційних матеріалів щодо 

економічного потенціалу Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

(інвестиційні паспорти та інші); 

бере участь у підготовці пропозицій щодо створення і функціонування 

спеціальної економічної зони, аналізує економічні та соціальні наслідки 

функціонування спеціальної економічної зони; 

готує і надає виконкому міської ради пропозиції та економічні 

обґрунтування доцільності розміщення на території Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади нових, реконструкції, розширення, ліквідації 

діючих підприємств та інших об’єктів  виробничого і невиробничого призначення; 

сприяє впровадженню нових технологій, підвищенню технічного рівня 

виробництва і якості продукції, впровадження інноваційних проектів у 

виробництво; 

залучає на договірних засадах підприємства, установи та організації 

незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному 

розвитку міста та сіл Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, 

здійснює координацію цієї роботи; 

розглядає проекти планів підприємств і організацій, які належать до 

комунальної власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, 

вносить до них зауваження і пропозиції, здійснює контроль за їх виконанням; 

сприяє зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ та організацій, 

розташованим на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади, незалежно від форм власності; 

сприяє створенню на основі законодавства спільних з іноземними 

партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших 

об’єктів, залученню іноземних інвестицій для створення робочих місць; 

бере участь у здійсненні державної регуляторної політики в межах та у 

спосіб, встановлені Законом України „Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності“; 

розробляє проекти рішень про встановлення місцевих податків та зборів 

відповідно до вимог законодавства; 

розробляє пропозиції щодо тарифів на побутові, комунальні, транспортні та 

інші послуги в порядку і межах, визначених законодавством; 

надає до районних, обласних рад необхідні показники та вносить пропозиції 

до програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно районів та 



областей, а також до планів підприємств, установ та організацій незалежно від 

форм власності, розташованих на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади; 

розглядає плани використання природних ресурсів місцевого значення на 

відповідній території, пропозиції щодо розміщення, спеціалізації та розвитку 

підприємств і організацій незалежно від форм власності, вносить у разі потреби до 

відповідних органів виконавчої влади пропозицій з цих питань; 

сприяє розвитку малого та середнього бізнесу; 

організовує роботу місцевих ринків, ярмарків, сприяє розвитку всіх форм 

торгівлі; 

проводить заходи щодо встановлення зручного для населення режиму 

роботи підприємств комунального господарства, торгівлі, громадського 

харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади; 

здійснює заходи щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств 

житлово-комунального господарства, торгівлі, громадського харчування, 

побутового обслуговування, розвитку транспорту та зв’язку; 

здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо захисту прав 

споживачів; 

готує проекти рішень щодо встановлення за погодженням з власниками 

зручного для населення режиму роботи розташованих на території Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади підприємств, установ та організацій 

сфери обслуговування незалежно від форм власності; 

сприяє створенню організаційних, економічних, інших умов, необхідних для 

реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом; 

готує необхідні документи щодо організації та забезпечення пасажирських 

перевезень на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

транспортом різних форм власності; 

в межах покладених повноважень, подає пропозиції керівництву щодо 

пріоритетів розвитку галузей економіки. 

2.3. Відділ має право:  

залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконкому міської 

ради, установ і організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми 

керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції; 

одержувати, в установленому порядку, від інших структурних підрозділів 

виконкому міської ради інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для 

виконання покладених на нього завдань; 

скликати, в установленому порядку, наради з питань, що належать до його 

компетенції. 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка  


