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Про План заходів щодо реалізації завдань, визначених Посланням Президента
України до Верховної Ради України "Про внутрішнє і зовнішнє становище
України у 2003 році" та Програмою діяльності Кабінету Міністрів України
"Послідовність. Ефективність. Відповідальність." у 2004 році
Керуючись розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.07.2004
№ 522-р “Про забезпечення виконання Послання Президента України до
Верховної Ради України "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2003
році" та Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Послідовність.
Ефективність. Відповідальність" у 2004 році”:
1. Затвердити План заходів щодо реалізації завдань, визначених Посланням
Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє і зовнішнє
становище України у 2003 році” та Програмою діяльності Кабінету Міністрів
України “Послідовність. Ефективність. Відповідальність.” у 2004 році (далі –
План заходів).
2. Першим заступникам, заступникам голови облдержадміністрації
організувати роботу підвідомчих головних управлінь, управлінь та інших
структурних підрозділів облдержадміністрації щодо безумовного виконання
Плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.
3. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації:
3.1. забезпечити щомісячне розміщення у засобах масової інформації та на
ВЕБ-порталі облдержадміністрації інформації про стан виконання завдань,
визначених Планом заходів, у відповідних галузях економіки та соціальній сфері;
3.2. подавати щоквартально до 5 числа місяця, наступного за звітним
періодом, головному управлінню економіки облдержадміністрації вичерпну
інформацію про хід їх реалізації в електронному і друкованому вигляді за
формою, що додається.
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4. Головному управлінню економіки облдержадміністрації узагальнювати
інформацію головних управлінь, управлінь та інших структурних підрозділів
щодо виконання затвердженого Плану заходів і до 10 числа місяця, наступного за
звітним кварталом, подавати Міністерству економіки та з питань європейської
інтеграції України.
5. З метою якісної підготовки матеріалів до засідання Кабінету Міністрів
України відповідно до окремого доручення Прем’єр-міністра України від
27.07.2004 № 33444/0/1-04 головним управлінням, управлінням та іншим
структурним підрозділам облдержадміністрації підготувати та подати до
06.09.2004 головному управлінню економіки облдержадміністрації узгоджені з
відповідними заступниками голови облдержадміністрації:
аналітичні матеріали щодо підсумків соціально-економічного розвитку
області за січень-серпень 2004 року, стану виконання Програми діяльності
Кабінету Міністрів України, схваленої постановою Верховної Ради України від
16.03.2004 № 1602-ІV, та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004
№ 315 "Про підсумки соціально-економічного розвитку України у 2003 році та хід
виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України";
перелік проблемних і перспективних питань, що стримують розвиток
регіону і належать, переважно, до компетенції Кабінету Міністрів України;
пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрів України за
результатами засідання.
6. Головному управлінню економіки облдержадміністрації узагальнити
інформацію головних управлінь, управлінь та інших структурних підрозділів та
подати до 10.09.2004 Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції
України.
7.
Доручити
головам
райдержадміністрацій
та
запропонувати
територіальним органам центральних органів виконавчої влади, міськвиконкомам
міст обласного значення забезпечити виконання завдань, передбачених у пунктах
3,5 цього розпорядження.
8. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови
облдержадміністрації від 13.08.2003 № 316 “Про заходи щодо виконання
Програми діяльності Кабінету Міністрів України”.
9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови облдержадміністрації Самардака Г.В.
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