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Про підсумки економічного і соціального розвитку району
за перше півріччя 2017 року
Розглянувши підсумки економічного і соціального розвитку району за
перше півріччя 2017 року, відповідно до статті 13 Закону України „Про місцеві
державні адміністрації” та з метою закріплення позитивних тенденцій
економічного і соціального розвитку в другому півріччі 2017 року:
1. Вважати першочерговим завданням керівників структурних
підрозділів райдержадміністрації, виконкомів місцевих рад на друге півріччя
2017 року:
підвищення дієвості та ефективності державного управління,
оптимізації структури органів виконавчої влади та упорядкування їх функцій,
запровадження системного підходу до проведення консультацій з
громадськістю в процесі формування і реалізації регіональної політики;
покращення фінансового стану економіки району;
збільшення надходжень до місцевих бюджетів;
стимулювання залучення інвестицій в економіку району;
ефективне використання енергоносіїв та здійснення заходів з
енергозбереження;
своєчасну і якісну підготовку підприємств, організацій та установ
району до роботи в осінньо-зимовий період;
забезпечення своєчасної виплати заробітної плати у всіх сферах
економіки та збільшення її рівня.
2. Відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації
(Савчук В.Д.) спільно керівниками господарюючих суб’єктів:
продовжити щомісячний аналіз роботи провідних промислових
підприємств району, здійснити дієві заходи по підвищенню ефективності
господарської діяльності та поліпшенню фінансово-економічних показників,
активізувати роботу щодо залучення інвестицій з усіх джерел в економіку
району;
здійснити заходи щодо дотримання якості та безпеки продукції, а
також правил роздрібної торгівлі продовольчими та непродовольчими
товарами.
3. Рекомендувати Свалявському відділенню Мукачівської об’єднаної
державної податкової інспекції спільно з керівниками підприємств, організацій
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протягом другого півріччя 2017 року здійснити дієві заходи, спрямовані на
суттєве щомісячне скорочення податкового боргу, недопущення зростання
заборгованості з поточної сплати податків, зборів до бюджетів та єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
4. Відділам райдержадміністрації: економічного розвитку і торгівлі
(Савчук В.Д.), агропромислового розвитку (Чернуха М.І.) спільно з
виконкомами місцевих рад здійснити заходи щодо ліквідації неформальних
ринків, несанкціонованих місць торгівлі, створення цивілізованих умов
продажу продукції, вирощеної сільгоспвиробниками.
5. Відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації (Чернуха
М.І.) спільно з виконкомами місцевих рад активізувати роботу щодо
проведення ярмаркових заходів з продажу сільськогосподарської продукції та
продовольчих товарів за цінами виробника.
6. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Прожегач Р.В.),
відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації (Савчук В.Д.)
спільно з виконкомами місцевих рад передбачити за рахунок коштів місцевих
бюджетів та інших коштів, не заборонених законодавством, співфінансування
об’єктів соціально-культурного призначення, на будівництво яких виділяються
кошти з державного та обласного бюджетів протягом року.
7. Відділу освіти райдержадміністрації (Грабар Е.В.) забезпечити:
оснащення загальноосвітніх навчальних закладів району сучасними
засобами навчання, навчальними комп’ютерними комплексами з
мультимедійними засобами навчання, упровадження енергозберігаючих
технологій, передбачене розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16
листопада 2016 року № 827-р та розпорядженням голови облдержадміністрації
24.11.2016 №582 „Про розподіл освітньої субвенції з державного бюджету”;
вжиття заходів щодо належної підготовки навчальних закладів до
роботи в новому навчальному році та в осінньо-зимовий період.
8. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації
(Мішко М.В.) спільно з виконкомами місцевих рад посилити контроль за
дотриманням роботодавцями законодавства щодо оплати праці найманим
працівникам на рівні не менше мінімальної, забезпечення їх роботою на
умовах повної зайнятості та вжиття заходів, спрямованих на виявлення фактів
використання праці неоформлених працівників.
9. Структурним підрозділам райдержадміністрації, керівникам
виконкомів місцевих рад:
вжити заходів щодо забезпечення контролю за обсягами споживання та
оплатою електроенергії, природного газу для кожної бюджетної установи;
до 1 жовтня 2017 року забезпечити 100 відсотковий рівень розрахунків
за спожиту електроенергію, природний газ, тепло та водопостачання
установами, що фінансуються з місцевого бюджету.
10. Сектору інфраструктури та житлово–комунального господарства
райдержадміністрації (Івашкович В.В.) спільно з керівниками виконкомів
місцевих рад, підприємств житлово-комунальної сфери вжити заходів щодо:
належного фінансування у 2017 році заходів щодо реалізації місцевих
програм, що діють у сфері житлово-комунального та дорожнього
господарства, відповідно до потреби;
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залучення у житлово-комунальну галузь інвестицій та кредитних
ресурсів для впровадження інноваційних технологій та заходів з
енергозбереження
з
метою
проведення
капітальних
ремонтів
багатоквартирного житлового фонду;
поліпшення фінансово-економічного стану суб’єктів господарювання у
житлово-комунальній сфері району, підвищення рівня та якості надання
житлово-комунальних послуг;
поліпшення стану розрахунків споживачів за отримані житловокомунальні послуги та стовідсоткову оплату підприємствами житловокомунальної галузі спожитих енергоносіїв;
дотримання
нормативно-правових
актів
щодо
формування,
затвердження та застосування тарифів на житлово-комунальні послуги, вимог
Закону України „Про особливості доступу до інформації у сферах постачання
електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого
постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та
водовідведення”;
своєчасної виплати заробітної плати працівникам житловокомунального
господарства
району
та
запобігання
виникненню
заборгованості із заробітної плати працівникам галузі;
дотримання державних стандартів, норм і правил технічного
обслуговування багатоповерхових житлових будинків з метою надійної їх
експлуатації;
впровадження механізму вибору управителя багатоквартирного
будинку відповідно до вимог Закону України „Про особливості здійснення
права власності у багатоквартирному будинку”;
розроблення проектно-кошторисної документації для проведення
будівництва та реконструкції об’єктів водопостачання і водовідведення;
контролю за
дотриманням законодавства у сфері благоустрою
територій населених пунктів, ліквідацією несанкціонованих сміттєзвалищ, а
також належної роботи суб’єктів господарювання у сфері збору та вивезення
твердих побутових відходів і станом місць їх видалення;
розроблення схем санітарного очищення територій населених пунктів.
11. Структурним підрозділам райдержадміністрації, виконкомам
місцевих рад щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним,
інформувати відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації про
хід виконання завдань, визначених цим розпорядженням.
12. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови державної адміністрації Русина В.П.

Голова державної адміністрації

О.А. Дідович

