ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
від 26.05.2011 року № 144
Про хід виконання програми
економічного і соціального
розвитку та бюджету району
у І кварталі 2011 року
З метою розв’язання проблем, що існують у господарському
комплексі району, а також забезпечення подальшої стабілізації соціальноекономічних процесів у 2011 році, відповідно до рішення колегії районної
державної адміністрації від 26.04.11:
1. Звернути увагу:
Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації
(Михайленко В.А.) на суттєве скорочення сільгосппідприємствами
виробництва молока та вирощування поголів’я великої рогатої худоби і
птиці;
Олевському відділенню Лугинської МДПІ (Козловець В.Я.) на
значне зростання податкового боргу за податковими зобов’язаннями
платників до зведеного бюджету;
Управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації (Мельник В.І.) на приріст заборгованості із виплати
заробітної плати на економічно - активних підприємствах.
Районному центру зайнятості (Бубенко П.М.) на значне підвищення
рівня безробіття.
2. Зажадати від відділів, управлінь райдержадміністрації, районних
служб та організацій
протягом ІІ кварталу 2011 року забезпечити
здійснення організаційних заходів щодо поліпшення ситуації по даних
напрямах роботи.
3. Начальникам відділів та управлінь
спрямувати свою роботу на надання виконкомам

райдержадміністрації
міських, сільських,

селищних рад та суб’єктам господарської діяльності району практичної
допомоги у вирішенні існуючих проблем.
4. Управлінню Пенсійного фонду України в Олевському районі
(Осипчук М.В.) продовжити роботу щодо безумовного виконання
страхувальниками
району вимог чинного законодавства із сплати
страхових внесків та забезпечення своєчасної виплати пенсій громадянам
району.
5. Олевському відділенню Лугинської МДПІ (Козловець В.Я.),
управлінню Пенсійного фонду України в районі (Осипчук М.В.),
головному спеціалісту територіальної державної інспекції праці в області (
Тимощук Т.П.), управлінню праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації (Мельник В.І.), виконкомам міської, сільських,
селищних рад підвищити ефективність роботи комісії (робочої групи) з
питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення з метою
притягнення до відповідальності порушників трудового законодавства та
забезпечити інформування громадськості про результати перевірок і
соціальних ризиків громадян, які не легалізують свою зайнятість та
отримують заробітну плату неофіційно.
6. Галузевим управлінням райдержадміністрації, районному центру
зайнятості, виконкомам міської, сільських, селищних рад:
6.1. Забезпечити виконання завдань районної програми зайнятості
населення на 2010-2011 роки щодо створення у 2011 році у всіх сферах
економічної діяльності 440 нових робочих місць.
6.2. Сприяти зайнятості населення шляхом розширення сфери
застосування праці за рахунок створення робочих місць з належними
умовами праці, зокрема через державну підтримку вітчизняного виробника
відповідно до пріоритетних напрямів розвитку окремих галузей економіки
та вимог до підвищення ефективності виробництва на інноваційній основі.
6.3. Погашення заборгованості за надані житлово-комунальні
послуги, спожиті енергоносії установами, організаціями, що фінансуються з
державного і місцевого бюджетів, та населенням.
6.4. Виділення коштів на проведення капітальних та поточних
ремонтів житлового фонду, які відпрацювали 25 та більше років.
7. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Козловець Т.М.)
здійснити організаційні заходи щодо забезпечення постійного контролю за
використанням бюджетних коштів установами та недопущенням
необґрунтованої дебіторської та кредиторської заборгованості.

8.Управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації (Мельник В.І.) забезпечити налагодження системної
роботи з ветеранами Великої Вітчизняної війни у кожному населеному
пункті, вивчення їх матеріального становища, залучення керівників
підприємств, установ і організацій усіх форм власності до активної
підтримки та надання матеріальної допомоги цій категорії громадян.
9.
Відділу
освіти
райдержадмінстрації
(Балюрко
С.С.),
Олевському комбінату громадського харчування (Стрюковата Т.А.)
забезпечити пільгові категорії школярів безкоштовним гарячим
харчуванням відповідно до фізіологічних норм, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 22.11.04 №1591.
10. Відділу
освіти
райдержадміністрації
(Балюрко
виконкомам міської, сільських, селищних рад звернути увагу на:

С.С.),

10.1. Недопущення відчуження та передачі в оренду
дошкільних, загальноосвітніх закладів.

земель

10.2. Відновлення роботи закритих дитячих садків, повернення до
комунальної
власності
дошкільних
навчальних
закладів,
що
використовуються не за призначенням, ефективного використання коштів,
виділених з державного бюджету на розвиток мережі дошкільних закладів.
11.Відділу охорони здоров’я райдержадміністрації (Біленець Т.М.)
спільно з головним лікарем ЦРЛ (Садовий М.І.) забезпечити:
11.1. Проведення аналізу стану фінансування закладів охорони
здоров’я первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі виділення
коштів на невідкладну допомогу, поліпшення матеріально – технічної бази.
11.2. Раннього виявлення у населення онкологічних захворювань,
туберкульозу, серцево-судинних захворювань.
12. Керівнику апарату райдержадміністрації (Павлюк С.О.)
організувати заслуховування протягом червня 2011 року на колегії
районної
державної адміністрації і виконкомах міської, сільських,
селищних рад питання забезпечення прав дитини та шляхи удосконалення
роботи у цій сфері.
13. Службі в справах дітей райдержадміністрації (Орищук Г.В.):
13.1. Постійно здійснювати системний та якісний контроль органами
опіки та піклування за утриманням дітей у сімейних формах виховання та
сім’ях, які опинились у складних життєвих обставинах.

13.2. Забезпечити до 1 серпня 2011 року виконання вимог стосовно
обладнання приміщень служби
у справах дітей для введення в
експлуатацію Єдиної інформаційно-аналітичної системи (ЄІАС «Діти»).
14. Сектору зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю
апарату райдержадміністрації (Рудницька А.Й.) забезпечити виконання
розпорядження голови облдержадміністрації від 17.12.08 №415 «Про
оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність обласної
державної адміністрації, її структурних підрозділів та органів виконавчої
влади на місцях», зокрема щодо роботи власного веб-сайту, про що
кожного кварталу інформувати управління у справах преси та інформації
облдержадміністрації.
15. Управлінню економіки райдержадміністрації (Ніколайчук А.С.)
забезпечити контроль за виконанням Плану заходів із виконання у 2011
році Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в
Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від
06.04.11 №273-р, відповідних заходів районної програм підтримки малого
підприємництва на 2011-2012 роки та щоквартального інформування
головного управління економіки облдержадміністрації з даних питань.
16. Рекомендувати міському, селищним та сільським головам за
підсумками кожного кварталу виносити на розгляд виконавчих комітетів
або сесій місцевих рад питання про хід виконання програми економічного і
соціального розвитку відповідної територіальної громади. Результати
реалізації програмних заходів подавати для щоквартального їх
оприлюднення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.
17. Рекомендувати Олевському РВ УМВС України в Житомирській
області (Бовсуновський Ю.В.) відповідно до повноважень, покладених на
органи внутрішніх справ, забезпечити виконання завдань, передбачених
обласною програмою на виконання загальнодержавної програми
«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини
на 2011-2016 роки» і комплексною програмою оздоровлення та відпочинку
дітей на 2011-2015 роки.
18.
Управлінням,
відділам райдержадміністрації,
районним
службам та організаціям, виконкомам міської, сільських, селищних рад
проінформувати управління економіки райдержадміністрації про
виконання розпорядження до 30 вересня 2011 року.
19. Управлінню економіки райдержадміністрації узагальнену
інформацію про виконання розпорядження подати головному управлінню
економіки облдержадміністрації до 10 жовтня 2011 року.

20. Контроль за виконанням розпорядження покласти на
заступників голови райдержадміністрації відповідно до функціональних
обов’язків; координація – на заступника голови райдержадміністрації
Трохоненко О.А.

Голова районної
державної адміністрації

А.В.Дяченко

