ПРОЕКТ
Рішення
колегії районної державної адміністрації
від 27 січня 2017 року
Про підсумки роботи господарського комплексу по виконанню Програми
економічного та соціального розвитку району в 2016 році та про основні
напрямки діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування
щодо її реалізації в 2017 році
Підводячи
підсумки роботи господарського комплексу по виконанню
програми економічного і соціального розвитку району в 2016 році, колегія
районної державної адміністрації відзначає, що органами виконавчої влади спільно
з органами місцевого самоврядування реалізовано низку заходів, спрямованих на
проведення реформ у відповідній галузі, нарощування економічного потенціалу
району та вирішення найбільш гострих соціальних проблем.
За рейтинговою оцінкою результатів діяльності області в аграрній галузі
цього року район зайняв третє місце. По всіх категоріях господарств вироблено
валової продукції на суму 735,7 млн. грн., що на 279,9 млн. грн. більше 2015 року.
Валовий збір зерна по всіх категоріях господарств склав 221,6 тис. тонн,
урожайність – 69,5 ц/га, що майже вдвічі більше проти попереднього року і
найвища за останні десять років.
Подальший свій розвиток отримала промисловість. Крижопільським
цукровим заводом вироблено майже 136,0 тис. тонн, що становить 152 % росту
до минулого року і є рекордним за всю 30-річну діяльності заводу.
Крижопільською філією ТОВ «Терра ФУД» вироблено 12,3 тис. тонн твердих
сирів.
Підприємствами та організаціями різних форм власності за 9 місяців освоєно
203,7 млн. грн., капітальних інвестицій, що становить 100,3 % до відповідного
періоду минулого року. У розрахунку на одного жителя району це становить
6001 грн. і є найкращим показником серед районів та міст області.
До бюджету району у 2016 році мобілізовано 82,0 млн. грн. Приріст
надходжень до минулого року склав 26,4 млн. грн.
Розмір середньомісячної заробітної плати за попередніми розрахунками за
2016 рік зріс на 1168 грн. ( 34 %) і склав 4649 грн.
У соціальній сфері продовжувалась робота з надання своєчасних та якісних
послуг. Управлінням соціального захисту надано різного роду допомог понад 2
тис. громадянам на загальну суму 54,2 млн. грн. Призначено 4539 субсидій на
житлово-комунальні послуги на загальну суму 13,5 млн. грн.
Забезпечено реалізацію Районної програми соціальної підтримки учасників
АТО та членів їх сімей, загалом за рахунок програми даній категорії громадян
було надано допомогу з районного бюджету на суму 67,4 тис. грн. Сім’ям, які
тимчасово переселилися зі східних областей України та Криму, виплачено 1,16
млн. грн. різного виду допомог.
Вирішенню соціально-економічних проблем району
сприяла
участь
територіальних громад в реалізації обласного конкурсу та проектів із залученням
коштів українських та міжнародних фондів.
Загалом в районі протягом 2016 року реалізовувалось
35 соціальних
проектів, загальна кошторисна вартість яких складає 11,1 млн.грн., в тому числі
8,0 млн. грн. - залучені кошти.

Стабільно працювали впродовж року установи галузей охорони здоров’я,
освіти, культури, фізичної культури та спорту.
Однак, не до кінця вирішеними залишаються питання в сфері житловокомунального господарства. Подальшої модернізації та реконструкції потребують
системи водопостачання та очисних споруд в районному центрі, освітлення та
благоустрою населених пунктів району, впровадження енергозберігаючих
технологій, проведення капітального та поточного ремонту доріг комунальної
власності.
Знизився роздрібний товарообіг, на 3,1% зменшилась кількість зайнятих осіб
в економічній сфері.
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою
реалізації оперативних стабілізуючих заходів, спрямованих на розв’язання
існуючих проблем, збереження позитивної динаміки розвитку економіки району,
забезпечення фінансової стабільності, підвищення життєвого рівня населення у
2017 році колегія районної державної адміністрації ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про підведення підсумків роботи господарського комплексу по
виконанню програми економічного та соціального розвитку району в 2016 році та
про основні напрямки діяльності органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування щодо її реалізації в 2017 році прийняти до відома.
2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації у співпраці з
виконкомами селищної та сільських рад, суб’єктами господарювання:
- забезпечити виконання заходів, передбачених Програмою соціальноекономічного розвитку району на 2017 рік та Стратегією розвитку
Крижопільського району на період до 2020 року «Крижопілля 2020»;
- взяти активну участь у розробці проектних пропозицій для залучення коштів
міжнародної технічної допомоги та державних фондів.
3. Управлінню регіонального розвитку райдержадміністрації (Магуран
Г.Я.):
- забезпечити контроль за якістю та своєчасністю проведення всіх
необхідних агротехнічних заходів в галузі рослинництва;
- вдосконалити роботу з сільськогосподарськими товаровиробниками
щодо прийняття участі в районних та обласних ярмарках;
- вжити заходів щодо залучення інвестицій в економіку, сільськогосподарське
виробництво та інші сфери діяльності;
- здійснювати контроль за проведенням вчасної та повної виплати за
оренду земельних та майнових паїв;
- відпрацювати із сільськогосподарськими товаровиробниками оптимальну
структуру посівних площ сільськогосподарських культур на 2017 рік;
- забезпечити через центр надання адміністративних послуг надання
роз’яснень населенню про порядок укладання договорів оренди водних об’єктів та
земельних ділянок водного фонду;
- продовжити впровадження заходів з підтримки роботи новостворених
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
4. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Лозовська Р.М.) та
Крижопільському відділенню Могилів-Подільської ОДПІ ( Сузанській Л.С.):
- забезпечити платіжну дисципліну та вишукати резерви щодо наповнення
бюджетів усіх рівнів та цільових фондів у 2017 році;
- спрямувати усі фінансові ресурси, у першу чергу, на оплату праці
працівників бюджетних установ, на проведення розрахунків за спожиті енергоносії,
та інші захищені статті видатків, не допускаючи їх простроченої заборгованості;

- забезпечити повне використання субвенцій з Державного бюджету, які
будуть отримані впродовж року, в разі необхідності, забезпечити першочергове
виділення з місцевих бюджетів коштів на співфінансування видатків, що
здійснюються за рахунок вказаних субвенцій.
- удосконалювати і забезпечувати контроль за надходженням платежів до
бюджетів усіх рівнів, скороченням податкового боргу та запобігання його
зростанню.
5. Відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства
та інфраструктури райдержадміністрації (Пацай В.В.)
5.1. Спільно з виконкомами сільських та селищної рад продовжити:
- впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективності в
установах та організаціях соціальної сфери району;
- проводити роботи з реконструкції, ремонту та утримання доріг комунальної
власності, фінансування яких здійснюється за рахунок усіх рівнів бюджетів;
5.2. Спільно з районним центром зайнятості підготувати проект
розпорядження про організацію громадських робіт на території району в 2017
році та забезпечити залучення до них зареєстрованих безробітних осіб.
6. Управлінню
соціального захисту населення райдержадміністрації
(Дерев’янчук В.Г.):
- забезпечити проведення районною робочою групою систематичних
перевірок підприємств, установ, організацій, а також фізичних осіб, які
використовують працю найманих працівників з питань додержання ними
законодавства про працю та зайнятість населення;
- проводити широку інформаційно-просвітницьку та роз’яснювальну роботу
серед роботодавців та населення з питань положень трудового законодавства;
- запровадити постійний моніторинг оплати праці за дотриманням
суб’єктами підприємницької діяльності параметрів мінімальної заробітної плати,
встановлених з 1 січня 2017 року, та методології визначення мінімальної заробітної
плати як гарантованої межі оплати праці;
- забезпечити своєчасний розгляд звернень громадян щодо призначення
субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива,
надання усіх видів державної соціальної допомоги та відшкодування пільг на
житлово-комунальні послуги.
7. Відділу освіти райдержадміністрації (Кушнір В.А.) спільно з виконкомами
сільських рад:
- продовжити роботу щодо удосконалення мережі навчальних закладів
району з урахуванням демографічних, економічних, соціальних реалій та
необхідності поліпшення якості освіти;
- забезпечити стабільну роботу дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних
навчальних закладів, взяти на особливий контроль питання їх матеріальнотехнічного і кадрового забезпечення.
- забезпечити належне функціонування опалювальних систем дошкільних та
загальноосвітніх навчальних закладів в опалювальний період.
8. Крижопільській лікарні інтенсивного лікування (Рузяк В.І.), районному
медичному центру первинної медико-санітарної допомоги (Килімник Л.А.):
8.1. Забезпечити постійне функціонування виїзної клініко-діагностичної
бригади для надання медичної допомоги віддалених від районного центру
населених пунктів.

8.2. Поліпшити медикаментозне, матеріально-технічне забезпечення галузі.
Здійснити впровадження та контроль за дотриманням стандартів на всіх рівнях
надання медичної допомоги.
8.3. Розробити заходи щодо укомплектування кадрами вакантних посад у
медичних установах, створення умов для роботи та проживання у районі молодих
спеціалістів.
Спільно з виконкомами селищної та сільських рад, районним центром
зайнятості, відділом освіти райдержадміністрації організовувати профорієнтаційну
роботу серед молоді, займатись підбором абітурієнтів для навчання в медичних
закладах.
8.4. Забезпечити належне виконання заходів, спрямованих на подальше
зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів району.
9. Начальникам відділу освіти райдержадміністрації Кушніру В.А., відділу
культури і туризму райдержадміністрації Кройтор О.В., головним лікарям
медичного центру первинної медико-санітарної допомоги Килімник Л.А. та
Крижопільської окружної лікарні інтенсивного лікування Рузяку В.І.:
9.1. Здійснювати фінансування, у першу чергу, видатків за захищеними
статтями та вжити додаткових заходів щодо забезпечення в повному обсязі
проведення
видатків
на оплату праці працівників бюджетних установ,
комунальних послуг та енергоносіїв, придбання продуктів харчування,
медикаментів та не допускати кредиторської заборгованості із зазначених
видатків.
9.2. Утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки
на заробітну плату, лише в межах фонду заробітної плати.
9.3. У разі не виконання установою вимог статті 77 Бюджетного кодексу
України не допускати виплат по заробітній платі, які носять не обов’язковий та
стимулюючий характер: надбавки, премії та інші виплати.
9.4. Установити контроль за цільовим та ефективним використанням у 2017
році виділених бюджетних коштів, обмежити непершочергові видатки.
10. Першому заступнику голови райдержадміністрації Пастушенко В.М.,
заступнику голови райдержадміністрації Круць В.А. згідно розподілу
функціональних обов’язків вести постійний контроль за станом виконання
основних показників галузевих програм, спрямованих на реалізацію основних
завдань Програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2017
рік, зосередивши особливу увагу на проблемних питаннях, які мали місце у
звітному періоді.
Голова районної
державної адміністрації

В. Панчук

