УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
від 04.07.2011 року № 178
Про забезпечення безумовного
виконання доручення Президента
України щодо прискореного
соціально-економічного розвитку
району у І півріччі 2011 року

З метою розв’язання проблем, що існують в економіці району, а також
забезпечення прискореного соціально-економічного розвитку у І півріччі 2011
року, відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 15.06.2011 року № 221 «Про забезпечення безумовного виконання
доручення Президента України щодо прискореного соціально-економічного
розвитку регіонів у І півріччі 2011 року»:
1. Начальникам управлінь, відділів райдержадміністрації, районних
служб та організацій, міському, сільським, селищним головам відповідно до
компетенції:
1.1. Забезпечити виконання завдань Національного плану дій на 2011 рік
щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»,
затвердженого Указом Президента України від 27.04.2011 року № 504/2011.
1.2. Проаналізувати результати економічного і соціального розвитку
підпорядкованих галузей та сфер діяльності і вжити додаткові організаційні
заходи щодо прискорення економічних та соціальних процесів в районі.
1.3. Забезпечити контроль за ефективним використанням субвенції із
державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток.
1.4. Активізувати роботу щодо виконання завдань з будівництва житла та
створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, визначених
регіональними програмами економічного і соціального розвитку на 2011 рік.
2.
Звернути
увагу:
управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації на суттєве скорочення сільгосппідприємствами
виробництва молока та нарощування поголів’я великої рогатої худоби,
Олевського відділення Лугинської МДПІ на значне зростання податкового

боргу за податковими зобов’язаннями платників до зведеного бюджету,
районного центру зайнятості на значне підвищення рівня безробіття.
3. Управлінням та відділам райдержадміністрації: агропромислового
розвитку (Михайленко В.А.), праці і соціального захисту населення (Мельник
В.І.), економіки (Ніколайчук А.С.), фінансовому (Козловець Т.М.),
регіонального розвитку, містобудування та архітектури (Пятницький В.Б.),
Олевському відділенню Лугинської МДПІ (Козловець В.Я.) управлінню
Пенсійного фонду України в районні (Осипчук М.В.), районному відділу
внутрішніх справ (Бовсуновський Ю.В.), головному спеціалісту територіальної
державної інспекції праці в області (Тимощук Т.П.), відповідно до компетенції,
забезпечити постійний контроль за виконанням показників комплексної оцінки
району в загальнодержавному рейтингу районів області та провести
організаторську роботу щодо поліпшення ситуації у підпорядкованих сферах
діяльності.
4. Відділу регіонального розвитку, містобудування та архітектури
(Пятницький В.Б.) забезпечити прискорення узгодження проектів відновлення
будівництва незавершених об’єктів.
5. Виконкомам міської, сільських, селищних рад, галузевим управлінням,
відділам райдержадміністрації, забезпечити супровід інвестиційних проектів,
які реалізуються у 2011 році.
6. Затвердити графік проведення співбесід з сільськими, селищними та
міським головами з питання забезпечення виконання ними завдань і заходів
програм соціально-економічного розвитку своїх територій (додається).
7. Сектору зв’язків із ЗМІ та громадкістю апарату райдержадміністрації
щоквартально розміщати інформацію про проведення співбесід на офіційному
веб – сайті райдержадміністрації.
8. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації:
8.1. Забезпечити безумовне виконання доручення Президента України
щодо завершення підготовки агропромислового комплексу до збирання
урожаю.
8.2. Забезпечити постійний контроль за ефективним використанням
бюджетних коштів, виділених на реалізацію програм в агропромисловому
комплексі.
9. Розглянути у вересні 2011 року на засіданні колегії стан виконання
доручення Прем’єр-Міністра України щодо закупівлі сільгосппідприємствами
у населення молодняку великої рогатої худоби молочного напряму для
поповнення основного стада та вжити заходів до стабілізації чисельності
поголів’я худоби.
10. Управлінням, відділам райдержадміністрації,районним службам та
організаціям проаналізувати оцінку району в загальнообласному рейтингу та
здійснити конкретні організаційні заходи щодо покращення окремих

показників
діяльності.

соціально-економічного

розвитку

за

відповідними

сферами

11. Олевському міському голові, Дружбівському, Новобілокоровицькому
селищним головам вжити невідкладних заходів до зменшення суми
заборгованості ОП «Тепломережа» перед ДК «Газ України» за спожитий
природний газ та за надані послуги населенню підприємствами житловокомунального господарства.
12.
Управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації забезпечити безумовне виконання пункту 6 Указу
Президента України від 19.05.2011 року № 588/2011 «Про заходи щодо
розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними
можливостями».
13. Управлінням та відділам райдержадміністрації, районним службам та
організаціям міському, сільським, селищним головам проінформувати
управління економіки райдержадміністрації про виконання розпорядження до
21 липня 2011 року.
14. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників
голови райдержадміністрації відповідно до функціональних обов’язків;
координацію – на заступника голови райдержадміністрації Трохоненко О.А.

Голова державної
адміністрації

А.В. Дяченко

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
від 04.07.2011 року № 178
ГРАФІК
проведення співбесід з сільськими, селищними, міським головами
з питання забезпечення виконання ними завдань і заходів програм
соціально-економічного розвитку своїх територій
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Назва
Бучманівська селищна рада
Дружбівська селищна рада
Новобілокоровицька селищна рада
Новоозерянська селищна рада
Білокоровицька сільська рада
Жовтнева сільська рада
Жубровицька сільська рада
Журжевицька сільська рада
Зольнянська сільська рада
Зубковицька сільська рада
Замисловицька сільська рада
Кам’янська сільська рада
Кишинська сільська рада
Комсомольська сільська рада
Копищенська сільська рада
Лопатицька сільська рада
Майданська сільська рада
Радовельська сільська рада
Руднє-Бистрянська сільська рада
Сущанська сільська рада
Стовпинська сільська рада
Хочинська сільська рада
Тепеницька сільська рада
Юрівська сільська рада
Олевська міська рада

Керівник апарату
райдержадміністрації

Дата
13.07.2011р.
13.07.2011р.
13.07.2011р.
13.07.2011р.
13.07.2011р.
13.07.2011р.
13.07.2011р.
14.07.2011р.
14.07.2011р.
14.07.2011р.
14.07.2011р.
14.07.2011р.
14.07.2011р.
14.07.2011р.
20.07.2011р.
20.07.2011р.
20.07.2011р.
20.07.2011р.
20.07.2011р.
20.07.2011р.
20.07.2011р.
21.07.2011р.
21.07.2011р.
21.07.2011р.
21.07.2011р.

С.О. Павлюк

