УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я
ІХ сесія

VІІ скликання

від 17.11.2016 року № 128
Про районну програму «За хорошу
працю – честь і шана працівникам
агропромислового комплексу»
на 2016-2020 роки
З метою зміцнення економіки району, підвищення добробуту його
жителів, запровадження нових технологій в розвитку агропромислового
комплексу району, залучення інвестицій у розвиток виробництва,
підвищення ефективності праці, керуючись ст.43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної
комісії районної ради з питань агропромислового комплексу, екології,
земельних відносин та розвитку села, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну програму «За хорошу працю – честь і шана
працівникам агропромислового комплексу» на 2016-2020 роки (додається).
2. Рекомендувати управлінню агропромислового розвитку Олевської
районної державної адміністрації, задіяного у виконанні завдань і заходів
програми, забезпечити їх реалізацію.
3. Управлінню фінансів райдержадміністрації при формуванні бюджету
передбачити кошти на фінансування даної програми.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань агропромислового комплексу, екології, земельних
відносин та розвитку села.

Голова ради

В.М.Троц

Додаток
до рішення районної ради
від 17.11.2016 року № 128
Районна програма «За хорошу працю – честь і шана працівникам
агропромислового комплексу» на 2016-2020 роки
І. Загальні положення.
Програма створена з метою зміцнення економіки району, підвищення
добробуту його жителів, запровадження нових технологій в розвитку
агропромислового комплексу району, залучення інвестицій у розвиток
виробництва, підвищення ефективності праці.
Програма розрахована на термін до 31.12.2020 року.
ІІ. Мета програми та основні завдання.
Програма направлена на стимулювання колективів та працівників за
досягнення високих показників у праці, заохочення за успіхи в роботі,
створення високоефективного і високотехнологічного виробництва,
організації безпечної та безаварійної роботи, стимулювання роботодавців
щодо органічного поєднання цілей економічного зростання з реалізацією
найважливіших
завдань
соціального
розвитку,
підвищення
конкурентоспроможності продукції і рівня прибутковості виробництва,
створення нових робочих місць.
Основним завданням програми є:
- підвищення ефективності праці;
- заохочення кращих працівників, установ, особистих селянських
господарств району;
- стимулювання власників підприємств, установ, організацій району;
- зміцнення кадрового потенціалу, підвищення престижу праці в
сільськогосподарських підприємствах;
- створення нових робочих місць.
ІІІ. Організаційні заходи та критерії визначення
кращих працівників району.
Визначення та заохочення кращих працівників та трудових колективів
проводиться щорічно за підсумками наради щодо роботи галузі сільського
господарства району до Дня працівників сільського господарства.
Кращий працівник та трудовий колектив року визначається у
номінаціях, відповідно до пропозицій керівників підприємств, установ,
організацій району, органів місцевого самоврядування за високі досягнення в
окремих напрямках їх діяльності за рішенням робочої групи, створеної при
Олевській районній державній адміністрації.

Відзначення відбувається з врученням грошових премій (матеріальних
подарунків) за три призові місця в кожній номінації для
сільськогосподарських підприємств та окремо для працівників і спеціалістів
господарств.
ІV. Фінансування програми
Фінансування програми проводиться за рахунок, щорічно
передбачених в районному бюджеті коштів та благодійних внесків фізичних
та юридичних осіб.

Заступник голови
районної ради

О.С.Ковальчук

