УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
від 07.09.2011 року № 224
Про хід виконання програми
економічного і соціального
розвитку та бюджету району
за І півріччя 2011 року
З метою розв’язання проблем, що існують у господарському комплексі
району, а також забезпечення стабілізації соціально-економічних процесів,
збільшення надходжень до бюджету, вирішення проблем, що стримують
позитивні тенденції в економіці та на виконання розпорядження голови
облдержадміністрації від 16.08.2011 року № 290 «Про хід виконання програми
економічного і соціального розвитку та бюджету області за І півріччя 2011
року»:
Звернути увагу:
1. Управлінню праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації (Мельник В.І.):
1.1. На безумовне виконання розпорядження голови облдержадміністрації
від 15.05.2011 року № 183 в частині погашення боргів із виплати заробітної
плати у повному обсязі.
1.2. На перевищення кількості ліквідованих робочих місць над кількістю
створених.
2. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації
(Михайленко В.А.):
2.1. Вжити дієвих заходів щодо зупинення негативних тенденцій у
розвитку галузі.
2.2. Забезпечити проведення збирання урожаю в оптимальні терміни, не
допустивши втрат.
2.3. Ужити заходів щодо підготовки та проведення посіву озимих культур
в оптимальні строки з дотриманням технологічних вимог.
2.4. Посилити контроль та здійснити додаткові заходи щодо недопущення
виникнення пожеж на масивах, у лісах та придорожніх смугах, спалювання
стерні, сухої трави та інших рослинних залишків, активізувати роботу з
дотримання пожежної безпеки в період збирання культур та попередити

керівників сільськогосподарських підприємств усіх форм власності про їх
матеріальну відповідальність.
2.5. Активізувати процес підготовки виробничих потужностей
тваринницької галузі до роботи в осінньо-зимових умовах, вжити невідкладних
заходів щодо забезпечення заготівлі кормів для худоби на зимово-стійловий
період згідно з потребою.
2.6. Ужити заходів щодо відтворення поголів’я великої рогатої худоби
молочного і м’ясного напрямів продуктивності. Не допускати скорочення
маточного поголів’я.
2.7. Здійснити організаційні заходи щодо закупівлі теличок у особистих
селянських господарствах.
2.8. Активізувати роботу щодо створення нових сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів та збільшення обсягів послуг діючими з метою
просування сільськогосподарської продукції на організований аграрний ринок.
2.9. До 1 жовтня 2011 року визначити базові господарства для розвитку
картоплярства і овочівництва із застосуванням інноваційних технологій
виробництва картоплі та овочів. Розробити робочі проекти щодо їх
впровадження.
2.10. Забезпечити підготовку сховищ для зберігання картоплі та овочів.
2.11. Опрацювати до 1 жовтня 2011 року механізм надходження
сільськогосподарської продукції для продажу за схемою «від поля до
споживача», сприяти у створенні майданчиків для проведення торгівлі та
забезпечити оприлюднення у засобах масової інформації матеріалів про їх
роботу.
3. Відділу Держкомзему в Олевському районі Житомирської області
(Самченко М.І.), управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації
(Михайленко В.А.) налагодити чіткий контроль за виконанням умов договорів
оренди земель сільськогосподарського призначення та забезпечити приведення
їх у відповідність з діючим законодавством.
4. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Козловець Т.М.):
4.1. Забезпечити суворий контроль за надходженням, ефективним
використанням та економією бюджетних коштів, здійсненням заходів щодо
виконання затверджених показників місцевих бюджетів.
4.2. Уживати дієвих заходів щодо своєчасної виплати заробітної плати
працівникам бюджетних установ та запобігання виникненню її заборгованості.
4.3. Передбачити та виділити з місцевого бюджету кошти на виконання у
2011 році заходів загальнодержавної програми «Національний план дій щодо
реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 2011-2016 роки.
5. Управлінню Пенсійного фонду України в районі (Осипчук М.В.)
активізувати роботу з погашення боргів сільськогосподарськими
підприємствами перед Пенсійним фондом та ініціювати питання щодо
притягнення до відповідальності керівників підприємств, які не вживають
належних заходів з погашення цих боргів.

6. Рекомендувати міському, сільським, селищним головам:
6.1. Завершити роботу щодо перегляду і скасування незаконних
регуляторних актів.
6.2. До початку опалювального сезону суттєво поліпшити розрахунки
підприємств, установ, організацій та населення за спожиті енергоносії та
погашення заборгованості за них.
6.3. Проаналізувати причини зростання заборгованості населення за
житлово-комунальні послуги та вжити необхідні заходи для вирішення цього
питання з урахуванням досвіду Київської міської державної адміністрації із
запровадженням 10% знижки за своєчасну оплату за послуги.
6.4. Застосовувати на підприємствах житлово-комунального господарства
новітні енергоефективні технології, обладнання і матеріали.
6.5. Посилити роботу з оснащення підприємств комунального
господарства, житлового фонду засобами обліку, регулювання споживання води
і теплової енергії.
7. Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації
(Мельник С.О.):
7.1. Забезпечити підвищення ефективності діяльності дитячо-юнацької
спортивної школи шляхом визначення видів спорту, яким надається перевага, та
збільшення кількості груп початкової підготовки.
7.2. Організувати роботу з розроблення районної комплексної програми
розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки з обов’язковим розділом
«Ремонт, реконструкція та будівництво спортивних споруд».
8. Сектору зв’язків із ЗМІ та громадськістю апарату райдержадміністрації:
8.1. У тісній співпраці з редакцією газети «Зорі над Убортю» та
електронних ЗМІ інформувати населення про реалізацію економічної і
соціальної політики держави та району.
8.2. Розробити та затвердити програму розвитку місцевих засобів масової
інформації, укладати угоди на висвітлення діяльності органів державної влади
та місцевого самоврядування.
9. Рекомендувати Олевському РВ УМВС України в Житомирській області
(Бовсуновський Ю.В.):
9.1. Із залученням членів громадських формувань, представників органів
місцевого самоврядування активізувати роботу в рамках проведення на
території району оперативно-профілактичних заходів «Мак-2011» щодо
виявлення та знищення нелегальних посіві маку та конопель. Забезпечити
висвітлення результатів роботи з цього напряму у засобах масової інформації з
наведенням прикладів найбільш резонансних правопорушень.
9.2. Продовжити та посилити роботу з виявлення та знешкодження
осередків самогоноваріння, викорінення фактів зайняття громадянами
незаконною господарською діяльністю, пов’язаною зі збутом самогону.
10. Рекомендувати Олевському відділенню Лугинської МДПІ

(Козловець В.Я.) створити за участю представників райдержадміністрації,
районного відділу статистики, виконкомів міської, сільських, селищних рад
робочу групу щодо вивчення питань збитковості підприємств. Про наслідки
проведеної роботи проінформувати управління економіки райдержадміністрації
до 15 жовтня 2011 року.
11. Управлінням, відділам райдержадміністрації, територіальним
представництвам центральних органів виконавчої влади, виконкомам міської,
сільських, селищних рад проінформувати управління економіки
райдержадміністрації про хід виконання розпорядження відповідно до
визначених термінів, та узагальнюючу інформацію подати до 14 січня 2012
року.
12. Управлінню економіки райдержадміністрації проінформувати
облдержадміністрацію про хід виконання цього розпорядження до 01 лютого
2012 року.
13. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників
голови райдержадміністрації відповідно до їх функціональних обов’язків, а
координацію – на заступника голови райдержадміністрації Трохоненка О.А.
Голова районної
державної адміністрації

А.В. Дяченко

