УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
від 17.03.2011 року № 74
Про підсумки виконання
Програми економічного і
соціального розвитку та
бюджету району за 2010 рік
На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 04.03.2011 року № 78 «Про підсумки виконання Програми економічного і
соціального розвитку та бюджету області за 2010 рік» та з метою закріплення
позитивних тенденцій в галузях економіки, вирішення нагальних проблем, що
виникали у 2010 році, забезпечення фінансової стабільності та підвищення на
цій основі життєвого рівня населення, відповідно до рішення колегії районної
державної адміністрації від 09.02.11:
1. Заступникам голови, керівникам структурних підрозділів
райдержадміністрації, обласних представництв в районі, міському, сільським
та селищним головам спрямовувати свою роботу на:
1.1. Безумовне виконання пріоритетних завдань та заходів, визначених
Програмою економічного і соціального розвитку району на 2011 рік щодо
забезпечення зростання обсягів виробництва у галузях господарського
комплексу, сприяння у залученні інвестицій в економіку району та подальшому
розвитку підприємницької діяльності, забезпеченні розвитку виробничої та
соціальної інфраструктури, підвищенні стандартів життя населення, реалізації
напрямів державної регіональної політики.
1.2. Забезпечення своєчасної і в повному обсязі сплати податків, зборів
(обов'язкових платежів) до державного і місцевих бюджетів та державних
цільових фондів.
2. Керівникам управлінь та відділів райдержадміністрації, відповідно до
компетенції, проаналізувати показники соціально-економічного розвитку
району в рейтинговій оцінці районів та міст області за 2010 рік, значення яких
нижчі від середніх по області та провести організаторську роботу щодо
вирішення першочергових завдань у підпорядкованих галузях і сферах
діяльності.
3. За підсумками першого кварталу 2011 року заслухати на засіданні
колегії райдержадміністрації звіти окремих керівників структурних підрозділів

райдержадміністрацій, виконкомів міської, сільських, селищних рад про
проведену роботу щодо поліпшення соціально-економічного розвитку у
підпорядкованих галузях та територіях.
4. Рекомендувати головному спеціалісту територіальної державної
інспекції праці в Житомирській області (Тимощук Т.П.), начальнику
Олевського відділення Лугинської міжрайонної державної податкової інспекції
(Козловець В.Я.) активізувати роботу щодо легалізації тіньових доходів та
робочих місць.
5. Управлінню
(Михайленко В.А.):

агропромислового

розвитку

райдержадміністрації

5.1. Посилити контроль за дотриманням прогнозованих обсягів посіву
ярих сільськогосподарських культур, технологічним та матеріальним
забезпеченням комплексу весняних польових робіт у 2011 році.
5.2. Винести на розгляд колегії райдержадміністрацій стан справ із
збереження поголів’я худоби, організованого завершення її зимівлі та
своєчасного переведення тваринництва на літнє утримання.
5.3. Домогтися дотримання законності у використанні орендарями земель
та майна реформованих господарств, у тому числі земель запасу і резервного
фонду.
5.4. Відповідно до Указу Президента України від 04.11.08 № 995/2008
«Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів і зелених насаджень»
розробити місцеву програму розвитку та збереження зелених насаджень до
2015 року.
6. Керівнику апарату райдержадміністрації (Павлюк С.О.) організувати
проведення співбесід з міським, сільськими та селищними головами з питання
забезпечення ними соціально-економічного розвитку своїх територій та
виконання бюджету у 2011 році.
7. Відділу регіонального розвитку, містобудування та архітектури
райдержадміністрації (Пятницький В.Б.):
7.1. Спільно з міським, сільськими та селищними головами провести
організаторську роботу зі створення вуличних кооперативів з газифікації, із
забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації з будівництва
розвідних вуличних мереж по населених пунктах, де передбачається завершити
добудову підвідних газопроводів, які мають високий рівень будівельної
готовності.
7.2. Протягом І кварталу 2011 року проаналізувати роботу будівельних
організацій району та вжити дієвих заходів щодо її поліпшення.
7.3. Домогтися реєстрації будівельних організацій з інших регіонів, або їх
відокремлених підрозділів, що працюють на території району.
7.4. При будівництві об’єктів за рахунок коштів державного та місцевого
бюджетів забезпечувати використання будівельних матеріалів, що
виробляються місцевими підприємствами будівельної індустрії.

8. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Козловець Т.М.):
8.1. Тримати на постійному контролі виконання планових показників
доходів загального фонду місцевих бюджетів, доведених Міністерством
фінансів України та затверджених місцевими радами.
8.2. У першочерговому порядку забезпечувати фінансування видатків на
оплату праці працівників бюджетних установ та проведення розрахунків за
спожиті комунальні послуги і енергоносії.
8.3. Передбачити співфінансування з місцевих бюджетів у встановленому
обсязі інвестиційних проектів, фінансування яких заплановано за рахунок
видатків державного бюджету.
9. Рекомендувати міському, сільським, селищним головам:
9.1. Забезпечувати приведення тарифів на житлово-комунальні послуги
до рівня економічно обґрунтованих витрат та своєчасне їх корегування
відповідно до зміни цін на паливно-енергетичні ресурси.
9.2. Довести до відома керівництва ОП «Теплових мереж» про
персональну відповідальність за розроблення та додержання норм витрат
паливно-енергетичних ресурсів згідно з вимогами наказу Державного комітету
України з енергозбереження від 22.10.02 № 112 «Про затвердження основних
Положень з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у
спільному виробництві».
9.3. Забезпечити застосування на підприємствах житлово-комунального
господарства новітніх енергоефективних технологій, обладнання та матеріалів,
зокрема щодо автоматизації технологічних процесів, впровадження частотного
регулювання електроенергії, спрямованих на зменшення використання
енергоресурсів, витрат та втрат питної води і теплової енергії.
9.4. Продовжити роботу щодо приведення у відповідність до вимог
Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної,
призначеної для споживання людиною», затверджених наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 12.05.10 № 400.
9.5.
Спільно
з
підприємствами
водопровідно-каналізаційного
господарства забезпечити розроблення оптимізованих схем водопостачання
населених пунктів.
9.6. Посилити роботу з оснащення наявного житлового фонду засобами
обліку та регулювання споживання води і теплової енергії.
9.7. Вжити заходів до переробки побутових відходів та здійснення
санітарного очищення території.
10.
Управлінню
праці
та
райдержадміністрації (Мельник В.І.):

соціального

захисту

населення

10.1. Установити контроль і забезпечити виконання постанови Верховної
Ради України від 17.12.10 № 2806-УІ щодо ліквідації боргів із виплати
заробітної плати упродовж І кварталу 2011 року.

10.2. Забезпечувати своєчасне призначення та виплату всіх видів
державних соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям та сім’ям з дітьми.
11. Вказати Олевському відділенню Лугинської міжрайонної державної
податкової інспекції (Козловець В.Я.) на активізацію роботи з вжиття дієвих
заходів до недопущення випадків отримання громадянами доходів, без
здійснення відрахувань до бюджету та державних цільових фондів.
12. Державному реєстратору (Лук’яненко В.Б.), державному
адміністратору райдержадміністрації (Шапіро З.Г.) налагодити чітку роботу
єдиних реєстраційних та дозвільних офісів, максимально спростити
процедуру отримання підприємцями реєстраційних та дозвільних документів.
13. Службі в справах дітей райдержадміністрації (Орищук Г.В.):
13.1. Забезпечувати розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом влаштування їх на
усиновлення, під опіку, піклування, в прийомні сім’ї та дитячі будинки
сімейного типу.
13.2. Проводити роботу з сім’ями, які опинилися у складних життєвих
обставинах для попередження соціального сирітства.
14. Сектору зв'язків із засобами масової інформації та громадськістю
апарату райдержадміністрації (Рудницька А.Й.) забезпечувати більш відкрите
інформування населення району щодо реалізації економічної та соціальної
політики держави та регіону.
15. Відділу охорони здоров'я райдержадміністрації (Біленець Н.І.)
спільно з головним лікарем ЦРЛ (Садовий М.І.):
15.1. Забезпечити укомплектування
первинної медико-санітарної допомоги.

медичними

кадрами

закладів

15.2. Провести роботу щодо цільового направлення випускників шкіл на
навчання до медичних закладів шляхом укладання тристоронньої угоди між
райдержадміністрацією, студентом та вищим навчальним закладом.
15.3. Забезпечити виконання протитуберкульозних заходів (виконання
плану флюорографічних обстежень, туберкулінодіагностики).
15.4. Продовжити роботу із залучення населення до членства у
благодійній організації «Лікарняна каса в Житомирській області».
16. Відділу у справах сім'ї, молоді та спорту районної державної
адміністрації ( Існюк А.В.):
16.1. Забезпечити ефективну роботу Олевської дитячо-юнацької
спортивної школи та спортивної школи боротьби, звернути увагу на
необхідність збільшення контингенту учнів цих шкіл, клубів та секцій.

16.2. Організувати виконання календарного плану проведення
спортивно-масових заходів на 2011 рік, забезпечивши при цьому належну
організацію змагань.
16.3. Активізувати роботу щодо залучення позабюджетних коштів для
вирішення нагальних проблем у галузі фізичної культури і спорту.
17. На виконання Законів України «Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування», «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування» управлінню Пенсійного
Фонду України в районі (Осипчук М.В.) вжити дієвих заходів щодо
забезпечення щомісячного зменшення заборгованості із сплати внесків до
Пенсійного фонду України.
18. Відділу освіти райдержадміністрації (Балюрко С.С.), головному
лікарю ЦРЛ (Садовий М.І.), міському, сільським, селищним головам (за
згодою) забезпечити скорочення споживання природного газу бюджетними
закладами, ОП «Теплових мереж» та переведення їх на опалення
альтернативними джерелами енергії.
19. Управлінням та відділам райдержадміністрації розробити та
забезпечити реалізацію заходів щодо оптимізації мережі та чисельності
працівників бюджетних установ.
20. Управлінням та
представництвам в районі:

відділам

райдержадміністрації,

обласним

20.1. У тижневий термін розробити детальні плани організаційних
заходів щодо виконання цього розпорядження та подати управлінню
економіки райдержадміністрації для узагальнення і контролю.
20.2. Проінформувати управління економіки райдержадміністрації про
виконання розпорядження до 01 вересня 2011 року.
21. Управлінню економіки райдержадміністрації узагальнену інформацію
подати облдержадміністрації до 15 вересня 2011 року.
22. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників
голови райдержадміністрації відповідно до функціональних обов’язків.
Голова районної
державної адміністрації

А.В. Дяченко

