від 26 жовтня 2015 року

№ 293-р

Про підсумки роботи народногосподарського
комплексу Голованівського району за три
квартали 2015 року та виконання показників
програми соціально-економічного розвитку
району на 2015 рік за 9 місяців 2015 року
Виконання показників Програми соціального і економічного розвитку
Голованівського району на 2015 рік також знаходяться під контролем
структурних підрозділів райдержадміністрації, керівників територіальних
органів міністерств і відомств України.
Так, виконуючи програму соціального і економічного розвитку району
забезпечено та перевиконано показники надходження:
до зведеного бюджету – на 11,2% до доведеного завдання,
до державного – на 6,2% до плану, у 2,5 рази до рівня минулого періоду,
до загального фонду – на 24,4% до доведеного завдання,
до місцевого бюджету – на 13,7% до доведеного завдання,
до місцевого бюджету – на 16,7% до дев’яти місяців 2014 року.
Залишаються проблемні питання:
низький показник по поголів’ю великої рогатої худоби у
сільськогосподарських підприємств,
існує заборгованість за комунальні послуги населенням,
природній приріст населення мінусовий, тобто смертність перевищує
народжуваність,
недостатність коштів на будівництво та ремонт автомобільних доріг, і
відсутність їх для проведення реконструкцій об’єктів соціальної сфери.
Враховуючи вищевикладене, відповідно до рішення колегії районної
державної адміністрації від 23 жовтня 2015 року № 26:
1. Голованівському відділенню Гайворонської ОДПІ:
забезпечити повноту і своєчасність надходжень податків і зборів до
бюджетів усіх рівнів;
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постійно проводити аналіз роботи підприємств та організацій району
щодо встановлення причин збитковості та відсутності господарської діяльності
у підприємств – боржників.
2. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації:
забезпечити зростання середньомісячної заробітної плати працюючих та
не допустити заборгованості із виплати заробітної плати у різних сферах
економіки;
здійснити вивчення оплати праці працюючих на підприємствах
сільського господарства.
3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації постійно здійснювати
контроль за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів.
4. Відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації:
проводити роботу по залученню коштів інвесторів в сільське
господарство району;
забезпечити збільшення обсягів виробництва валової продукції сільського
господарства порівняно з попереднім роком, шляхом підвищення ефективності
та покращення ситуації в рослинництві і тваринництві.
5. Районному центру зайнятості:
вжити заходів щодо зменшення кількості безробітних в районі;
забезпечити укомплектуванням додаткових робочих місць;
збільшити рівень надання соціальних послуг незайнятому населенню.
6. Сектору регіонального розвитку, містобудування та архітектури
райдержадміністрації:
вжити заходів щодо продовження роботи по коригуванню генеральних
планів;
забезпечити виконання планових показників введення в експлуатацію
житла в 2015 році.
7.
Структурним
підрозділам
райдержадміністрації,
керівникам
територіальних органів міністерств і відомств України в районі, сільським,
селищним головам покласти цілі і завдання Програми соціального і
економічного розвитку Голованівського району на 2015 рік в основу роботи,
забезпечити безумовне виконання завдань і заходів Програми.
8. Управлінню економічного розвитку, торгівлі, промисловості,
інфраструктури та житлово-комунального господарства районної державної
адміністрації:
не допускати зниження показників програми соціально-економічного
розвитку території;
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координувати та тримати на постійному контролі стан і якість
пасажирських перевезень на внутрішньорайонних маршрутах;
вжити заходів щодо подальшого зменшення заборгованості населенням
та підприємствами за наданні комунальні послуги комунальними
підприємствами «Голованівський комбінат комунальних підприємств» і «Аква
Сервіс-07».
9. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Копієвського М.Д.
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