УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови Свалявської районної державної адміністрації
Закарпатської області
27. 02. 2017

Свалява

№

56

Про основні пріоритетні напрями діяльності райдержадміністрації з
питань соціально- економічного розвитку району на 2017 рік

Відповідно до статті 13 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації” та з метою забезпечення виконання показників соціальноекономічного розвитку району на 2017 рік, визначення конкретних шляхів щодо
підвищення ефективності роботи всіх сфер діяльності:
1.Схвалити основні пріоритетні напрями діяльності райдержадміністрації з
питань соціально-економічного розвитку району на 2017 рік, що додаються.
2. Першому заступнику голови райдержадміністрації, керівникам
структурних підрозділів райдержадміністрації спільно з виконкомами місцевих
рад забезпечити виконання основних пріоритетних напрямів діяльності
райдержадміністрації з питань соціально-економічного розвитку району на 2017
рік, про що інформувати голову райдержадміністрації щокварталу до 20 числа
наступного за кварталом місяця.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова державної адміністрації

О.А. Дідович
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СХВАЛЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
27.02.2017 № 56
ОСНОВНІ
пріоритетні напрями діяльності райдержадміністрації з питань
соціально-економічного розвитку району на 2017 рік
1. Питання, які вирішуватимуться безпосередньо райдержадміністрацією:
вжиття заходів, які спрямовані на реалізацію завдань щодо зростання
добробуту і підвищення якості життя населення шляхом створення сприятливого
інвестиційного клімату, забезпечення позитивних структурних зрушень в
економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого
розвитку, збереження соціальної спрямованості економічного зростання,
раціонального і ефективного використання бюджетних коштів місцевих
бюджетів;
досягнення економічного зростання району шляхом використання власного
потенціалу на основі формування ефективної структури промислового
виробництва з підвищенням питомої ваги виробництв з поглибленої переробки та
кінцевого споживання, збалансованого використання наявних природних,
мінерально-сировинних, виробничих, трудових ресурсів, стимулювання притоку
капітальних вкладень в галузі економіки, сприяння структурно-інноваційним
змінам у виробництві промислової продукції;
створення організаційних передумов і дієвих механізмів залучення
іноземних та вітчизняних інвестицій в розвиток економіки, створення нових
виробництв, розширення, реконструкції і технічного переоснащення діючих,
упровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, використання
альтернативних джерел енергії, забезпечення динаміки зростання обсягів
промислового виробництва, активізації інноваційної діяльності;
спрямування державної підтримки на стимулювання товарного
сільськогосподарського виробництва;
сприяння розвитку сільських територій через розвиток інфраструктури
аграрного ринку шляхом раціонального використання земель, створення,
обслуговуючих кооперативів, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в
агропромисловий комплекс та упровадження ресурсозберігаючих технологій;
формування сприятливого міжнародного інвестиційного клімату та
створення умов для ефективної роботи підприємств і організацій району з
іноземними інвесторами, підвищення рівня підготовки інвестиційних проектів
відповідно до вимог міжнародних інвестиційних фондів та компаній, інших
інвесторів;
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створення привабливого інвестиційного клімату, умов для залучення
інвестицій в економіку району шляхом збільшення інвестиційних пропозицій за
рахунок об'єктів незавершеного будівництва, територій непрацюючих
промислових підприємств, неефективно використовуваних земельних ділянок, які
можуть бути запропоновані інвесторам для реалізації інвестиційних проектів зі
значним економічним, соціальним або бюджетоутворюючим ефектом,
поліпшення структури інвестиційних джерел, оптимізація напрямків їх вкладення
та створення рівних правових умов діяльності всім учасникам інвестиційного
процесу;
створення
комплексної
системи
розвитку
транскордонного
співробітництва, з урахуванням якої здійснюватиметься реалізація проектів
транскордонної співпраці та відбудеться поглиблення відносин району з
прикордонними регіонами сусідніх держав – членів Європейського Союзу в
економічній, екологічній та гуманітарній сферах;
сприяння розвитку малого та середнього бізнесу як основного фактора
підвищення рівня зайнятості населення і джерела формування середнього класу
шляхом лібералізації регуляторного режиму (дозвільної та контролюючої
діяльності, кредитування за бюджетні кошти через проведення процедури
закупівель товарів, робіт і послуг тощо);
концентрація державних і місцевих бюджетних коштів та спрямування
інвестиційних потоків для фінансування (співфінансування) інфраструктурних,
пріоритетних інвестиційних проектів, інноваційного розвитку;
сприяння розвитку курортно-рекреаційної сфери шляхом виділення на
конкурентних засадах нових привабливих земельних ділянок для створення
оздоровниць, будівництва нових виробничих об’єктів;
раціональне використання природно-ресурсного потенціалу, збереження
культурної спадщини та найцінніших природних територій;
комплексний розвиток сільських територій (каналізування, централізоване
водопостачання, вуличне освітлення, будівництво готелів, ресторанів, кафе,
сільських садиб, послуг зв’язку, побуту, сервісу тощо);
забезпечення ефективного захисту території району від природних і
техногенних катастроф;
поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг і
мостів шляхом продовження робіт з ліквідації аварійно-небезпечних місць і
ділянок на дорогах загального користування, реконструкції, спорудження мостів,
дамб, підпірних стінок в населених пунктах району та забезпечення ефективного
використання коштів, передбачених для належного утримання автомобільних
доріг загального користування;
продовження реконструкції водогонів, каналізаційно-насосних станцій і
колекторів та будівництво нових водопровідних і каналізаційних мереж у
населених пунктах району;
завершення будівництва Неліпинської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів;
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здійснення другої черги реконструкції Росошанської загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів;
продовження капітальних ремонтів (реконструкцій) об’єктів охорони
здоров’я, освіти, культури і соціального захисту;
створення не менше 700 нових робочих місць;
сприяння самостійній зайнятості населення, збереження існуючих кадрів та
забезпечення потреби роботодавців у підготовці (перепідготовці) кваліфікованих
спеціалістів для комплектування виробництв;
забезпечення фінансування місцевих бюджетних програм з метою
вирішення ряду соціально-економічних проблем району;
недопущення заборгованості із виплати заробітної плати працюючим;
підвищення рівня життя населення шляхом зниження рівня прихованого
безробіття, забезпечення дотримання державних гарантій в оплаті праці та
підвищення рівня середньомісячної заробітної плати в сфері економіки у
порівнянні з 2016 роком не менше як на 50 відсотків;
забезпечення зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів, покращення
платіжної дисципліни та скорочення не менше як на 10 відсотків податкового
боргу до зведеного бюджету;
реалізація заходів енергоефективності та енергозбереження шляхом
впровадження енергозберігаючих заходів та технологій.
2. Питання, які потребують спільного вирішення із вищестоящими
органами влади:
здійснення капітального ремонту автомобільних доріг, мостів місцевого
значення, що дасть змогу ширше залучити іноземні інвестиції в розвиток
санаторно-курортної та виробничої сфер;
виділення асигнувань для реалізації інвестиційних проектів в галузях
освіти (завершення будівництва Неліпинської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів, здійснення капітальних ремонтів Сасівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (заміна
вікон та дверей), Березниківської ЗОШ І-ІІІ ступенів (заміна вікон та дверей),
Свалявської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 (капітальний ремонт даху, утеплення
фасаду), Росошанської ЗОШ І-ІІ ступенів., влаштування спортивних майданчиків
в селах Голубине та Неліпино; культури (виготовлення проектно-кошторисної
документації „Капітальний ремонт дитячої районної бібліотеки в м.Свалява”);
охорони здоров’я (реконструкцію приймального відділення центральної районної
лікарні);
виділення асигнувань для здійснення реконструкції водозабору на р.
Вича з комплексом водоочисних споруд для м.Свалява, капітальних ремонтів
доріг комунальної власності населених пунктів району протяжністю до 5,0 км. та
будівництва берегоукріплень на річках Латориця та Боржава в м.Свалява та селах
Неліпино і Березники;
виділення асигнувань для реалізації заходів з енергоефективності та
енергозбереження на об’єктах соціально-культурного призначення району.

