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Про підсумки економічного і соціального розвитку району
за 2016 рік та завдання на 2017 рік
Розглянувши підсумки економічного і соціального розвитку району за
2016 рік, відповідно до статті 13 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, з метою створення умов для забезпечення в 2017 році
економічного зростання за рахунок ефективного функціонування
господарського комплексу як базової передумови для розв’язання соціальноекономічних проблем, підвищення добробуту та якості життя населення:
1. Звернути увагу керівників:
управління соціального захисту населення райдержадміністрації на
низький рівень середньомісячної заробітної плати у сфері економіки
відповідно до середньообласного показника;
Свалявського відділення Мукачівської об’єднаної державної податкової
інспекції та управління Пенсійного фонду в Свалявському районі щодо
погашення заборгованості до бюджетів, Пенсійного фонду та єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації спільно з
виконкомами місцевих рад, суб’єктами господарювання забезпечити в 2017
році виконання завдань, визначених прогнозом економічного і соціального
розвитку району та пріоритетними напрямами діяльності райдержадміністрації
з питань соціально-економічного розвитку району на 2017 рік, зосередивши
особливу увагу на:
реалізації завдань щодо відновлення економічного зростання на базі
інвестиційної складової, що стане базовою передумовою для розв’язання
соціально-економічних проблем, підвищення добробуту та якості життя
населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в
економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для
збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку.
реалізації заходів для забезпечення ефективного функціонування
господарського комплексу, збалансованого використання наявних природних,
мінерально-сировинних, виробничих, трудових ресурсів, стимулювання
притоку капітальних вкладень в галузі економіки, сприяння структурноінноваційним змінам у виробництві промислової продукції, збереження
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соціальної спрямованості економічного зростання, раціонального і
ефективного використання бюджетних коштів місцевих бюджетів;
залученні іноземних та вітчизняних інвестицій, створенні нових
виробництв, розширенні, реконструкції і технічному переозброєнні діючих,
упровадженні технологій, спрямованих на зменшення енерго- та
матеріалоємності продукції;
концентрації державних і місцевих бюджетних коштів для фінансування
(співфінансування) будівництва та зміцнення матеріальної бази об’єктів
соціальної інфраструктури;
вжитті дієвих заходів щодо підвищення рівня середньомісячної
заробітної плати в сфері економіки і забезпечення виплати законодавчо
встановленого розміру мінімальної зарплати;
здійсненні заходів по відновленню та створенню нових робочих місць,
сприянні самостійній зайнятості населення, збереженні існуючих кадрів та
забезпеченні потреби роботодавців у підготовці (перепідготовці)
кваліфікованих спеціалістів для комплектування виробництв;
вжитті заходів щодо зниження рівня прихованого безробіття,
розширення бази оподаткування, поліпшенні фінансового стану суб’єктів
підприємницької діяльності та платіжної дисципліни і збільшення на цій
основі надходжень податків, зборів до бюджетів усіх рівнів;
здійсненні заходів щодо проведення своєчасних та в повному обсязі
розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги.
3. Відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації
(Савчук В.Д.) протягом 2017 року:
здійснювати щомісячний аналіз діяльності промислових підприємств
району та щоквартальний моніторинг економічної ситуації, що склалася в
районі, та вживати заходів щодо поліпшення соціально-економічного стану;
спільно із суб’єктами господарювання активізувати роботу щодо
залучення іноземних та вітчизняних інвестицій, створення нових виробництв,
розширення, реконструкції діючих потужностей, забезпечення ефективності,
енерго- та ресурсозбереження у сфері господарювання, забезпечення динаміки
зростання обсягів промислового виробництва, активізації інноваційної
діяльності;
сприяти підвищенню інвестиційної привабливості району, залученню
інвестицій в економіку району шляхом підготовки і постійного оновлення
інформаційної бази даних інвестиційних пропозицій та стратегічно важливих
для соціально-економічного розвитку інвестиційних проектів.
4. Рекомендувати Свалявському відділенню Мукачівської об’єднаної
державної податкової інспекції (Лендєл Г.Д.), управлінню Пенсійного фонду у
Свалявському районі (Нестерчук Л.І.) разом з керівниками суб’єктів
господарювання здійснити заходи, спрямовані на суттєве щомісячне
скорочення податкового та пенсійного боргів, недопущення зростання
заборгованості з поточної сплати податків, зборів до бюджетів та Пенсійного
фонду, посилити претензійно-позовну роботу до неплатоспроможних
підприємств.
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5. Відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації (Чернуха
М.І.) спільно з виконкомами місцевих рад:
взяти на контроль питання щодо збереження та нарощування поголів’я
сільськогосподарських тварин, підвищення їх продуктивності, збільшення
обсягів виробництва продукції тваринництва;
вжити заходів щодо пошуку потенційних інвесторів у агропромисловий
комплекс та сприяти створенню сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів, об’єктів для забою тварин та заготівлі і переробки молока;
сприяти у наданні в оренду земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, що не використовуються, товарним виробникам;
активізувати роботу з проведення ярмаркових заходів з метою більш
повного задоволення потреб населення у сільськогосподарській продукції за
цінами виробника.
6. Сектору інфраструктури та житлово – комунального господарства
райдержадміністрації (Івашкович В.В.) спільно з виконкомами місцевих рад:
забезпечити контроль за дотриманням законодавства у сфері
благоустрою територій населених пунктів, а також належною роботою
суб’єктів господарювання у сфері збору та вивезення твердих побутових
відходів і станом місць їх видалення;
забезпечити зменшення споживання енергоресурсів бюджетними
установами шляхом оптимізації споживання природного газу та переведення
котелень на альтернативні види палива, раціонального використання
енергоресурсів, а також належного фінансування заходів місцевих програм, що
діють у сфері житлово-комунального та дорожнього господарства, відповідно
до потреби;
забезпечити виконання завдань щодо формування та функціонування
ефективного власника житла шляхом створення об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків;
забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи через
районну
газету
„Вісті
Свалявщини”,
офіційну
веб-сторінку
райдержадміністрації в мережі Інтернет та інформаційно-просвітницькі заходи
(семінар, круглий стіл, зустріч з громадськістю тощо), присвячені роз’ясненню
дій Уряду, з надання державної фінансової підтримки приватним особам,
об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житловобудівельним кооперативам для здійснення заходів з підвищення
енергоефективності їх житлових будинків, енергозбереження та заміни газових
котлів на котли, що використовують будь-які інші види палива та енергії;
вжити заходів щодо залучення у житлово-комунальну галузь інвестицій
та кредитних ресурсів для впровадження інноваційних технологій;
забезпечити дотримання вимог нормативно-правових актів щодо
формування, затвердження та застосування тарифів на житлово-комунальні
послуги;
поліпшення стану розрахунків споживачів за отримані житловокомунальні послуги та стовідсоткової оплати підприємствами житловокомунальної галузі спожитих енергоносіїв.
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7.
Відділу
з
питань
надання
адміністративних
послуг
райдержадміністрації забезпечити дотримання вимог Закону України „Про
адміністративні послуги” при організації надання адміністративних послуг.
8. Відділам райдержадміністрації: освіти, культури і туризму, охорони
здоров’я та сектору інфраструктури та житлово – комунального господарства
райдержадміністрації
спільно з виконкомами місцевих рад зменшити
споживання природного газу та переведення котелень на альтернативні види
палива та раціонального використання енергоресурсів.
9. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації
(Мішко М.В.):
забезпечити ефективну роботу робочої групи з питань легалізації
виплати заробітної плати та зайнятості населення, забезпечення реалізації
рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм
законодавства в частині мінімальної заробітної плати;
вжити заходи щодо підвищення рівня середньомісячної зарплати на
підприємствах, організаціях району та забезпечення виплати законодавчо
встановленого розміру мінімальної заробітної плати всіма суб’єктами
господарювання.
10. Відділу охорони здоров’я райдержадміністрації (Габрон А.А)
вжити дієві заходи щодо оптимізації ліжкового фонду закладів охорони
здоров’я району, збільшення видатків на медикаментозне забезпечення та
харчування хворих.
11. Відділу освіти райдержадміністрації (Грабар Е.В.) спільно з
виконкомами місцевих рад вжити відповідних заходів щодо:
функціонування оптимальної мережі дошкільних, загальноосвітніх,
позашкільних навчальних закладів із врахуванням специфіки місцевості,
прогнозних демографічних змін та обсягів фінансових ресурсів місцевих
бюджетів;
впровадження інклюзивної освіти у дошкільних навчальних закладах
району;
недопущення під час навчального року закриття позашкільних
навчальних закладів;
розширення мережі позашкільної освіти у сільській місцевості;
інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній
простір шляхом створення умов для їх навчання в інклюзивних та спеціальних
класах загальноосвітніх навчальних закладів;
зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази;
створення та функціонування опорних (базових) шкіл;
реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і
молоді;
виконання норм споживання основних продуктів харчування.
12. Головним розпорядникам коштів районного бюджету та
рекомендувати керівникам виконкомів місцевих рад:
забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну
енергію, природний газ, водопостачання, водовідведення та послуги зв’язку,
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які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь – якої
простроченої заборгованості з оплати зазначених товарів і послуг;
затвердити відповідно до кошторисних призначень на 2017 рік ліміти
споживання енергоносіїв у фізичних обсягах для кожної бюджетної установи.
13. Структурним підрозділам райдержадміністрації щокварталу до 10
числа місяця, що настає за звітним, інформувати відділ економічного розвитку
і торгівлі райдержадміністрації про хід виконання завдань, визначених цим
розпорядженням.
14. Відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації
узагальнену інформацію подавати райдержадміністрації щокварталу до 20
числа місяця, що настає за звітним періодом.
15. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови державної адміністрації Русина В.П.

Голова державної адміністрації

О.А. Дідович

