УКРАЇНА
ГЕРЦАЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
-/4^ 2019р.

№

Про затвердження рішення колегії районної
державної адміністрації від 28 лютого 2019 року
«Про підсумки соціально-економічного розвитку
району за 2018 рік»

Керуючись частиною І статті 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», у відповідності з пунктом 11 розділу V Положення про колегію
районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної
державної адміністрації від 14.01.2015 р. № 13-Р:
1. Затвердити рішення колегії районної державної адміністрації від 28 лютого
2019 року № 1 «Про підсумки соціально-економічного розвитку району за 2018 рік»
(додається).
2. Відділу документообігу, контролю та розгляду звернень громадян апарату
районної державної адміністрації (Гуштюк М.П.) протягом 3-х робочих днів
забезпечити доведення до виконавців рішення колегії.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови
районної державної адміністрації В. Явецького.

В.о. голови районної
державної адміністрації

Т. Глібочану

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної
державної адміністрації
«^
2019р № ^ -Р

УКРАЇНА
Герцаївська районна державна адміністрація Чернівецької області
___________КОЛЕГІЯ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
РІШЕННЯ
від

2019 року

.
№ у

Про підсумки соціально-економічного
розвитку Герцаївського району за 2018 рік
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу економічного
розвитку та інфраструктури райдержадміністрації Прескуре А.С. про підсумки
соціально-економічного розвитку Герцаївського району колегія районної державної
адміністрації
ВИРІШИЛА
1.
Інформацію
начальника
відділу
економічного
розвитку
та
райдержадміністрації Прескуре А.С. про підсумки соціально-економічного розвитку
Герцаївського району за 2018 рік взяти до відома.
2. Заступнику голови районної державної адміністрації Явецькому В.М. спільно
з підпорядкованими керівниками структурних підрозділів забезпечити виконання у
повному обсязі завдань і прогнозних показників, визначених Програмою
економічного і соціального розвитку Герцаївському районі на 2019 рік.
3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації:
3.1 Забезпечити виконання планових показників по доходах місцевих бюджетів,
затверджених органами місцевого самоврядування району на 2019 рік у розрізі
платежів і бюджетів.
3.2 Розробити заходи щодо ефективності використання бюджетних коштів, та
ефективного витрачання бюджетних коштів.
4.КНП «Герцаївський
центр ПМСД», КЗ Герцаївської районної ради
«Герцаївська районна лікарня», відділу освіти, молоді та спорту районної державної
адміністрації, відділу культури, національностей та релігій райдержадміністрації до
01.04.2019 забезпечити освоєння субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій відповідно до Розпорядження КМУ від 23.01.2019 р. № 39-р .
5. Новоселицькій ОДШ:
5.1.
Забезпечити погашення податкового боргу та розробити додаткові заходи
щодо зменщення темпу зростання податкового боргу.

5.2. Проводити моніторинг діяльності суб’єктів господарювання, які виплачують
заробітну плату нижчу або на рівні мінімальної і кількості працівників, які
отримують таку заробітну плату та відповідне реагування на виявлені факти
зниження розмірів заробітної плати
6. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
своєчасно та у повному обсязі провести виплати соціальних допомог та житлових
субсидій.
7. Рекомендувати керівникам сільськогосподарських підприємств спільно з
відділом агропромислового розвитку районної державної адміністрації;
6.1. Здійснити заходи по збільшення нарощування поголів’я ВРХ виробництва
тваринницької продукції:
6.2. Вжити ефективні заходів щодо організації проведення збирання
сільськогосподарських культур у стислі агротехнічні строки та дотримання
суб’єктами господарювання вимог законодавства з охорони праці та пожежної
безпеки.
6.3 Забезпечити реалізацію завдань, визначених Комплексною програмою
підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на
2017-2022
роки.
7. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації :
7.1 Забезпечити дієвий контроль за своєчасністю нарахування та виплатою усіх
видів допомог.
7.2 Підвищити ефективність діяльністю робочої групи з питань легалізації
виплати заробітної плати та зайнятості населення, забезпечити постійне висвітлення
результатів її діяльності.
8. Відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної,
режимно-секретної роботи, з питань цивільного захисту, райдержадміністрації:
8.1 Провести роз’яснювальну роботу на підприємствах, установах, організаціях
району щодо попередження можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їхніх
дій при цьому.
8.2 Підвищити ефективність функціонування сил цивільного захисту та системи
моніторингу, прогнозування і запобігання надзвичайним ситуаціям шляхом
проведення навчальних методичних зборів, семінарів тощо.
9. Рекомендувати головам сільських рад, голові Острицької сільської ради (ОТГ)
та голові Герцаївської міської ради (ОТГ) організувати роботу щодо;
9.1 Своєчасного прийняття (оновлення) рішень про встановлення місцевих
податків та зборів;
9.2 Надання пільг фізичним особам згідно з податковим законодавством;
9.3 Своєчасного надання органам ДФС необхідної інформації для обчислення і
справляння плати за землю, а також переліків орендарів, з якими укладено договори
оренди землі на поточний рік.
10. Рекомендувати районному центру занятості організувати належну роботу
щодо надання послуг служби зайнятості безпосередньо в об’єднаних територіальних
громадах з метою надання громадянам інформаційно-консультаційних послуг з
питань працевлаштування та соціального захисту на випадок безробіття.
11.
Відділу з організації надання адміністративних послуг спільно
управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
організувати роботу щодо надання через центр надання адміністративних послуг з
прийому документів від громадян на призначення державних соціальних допомог.

/

12.
Виконавцям, зазначеним у рішенні колегії, про виконання даного рішення
інформувати відділ економічного розвитку та інфраструктури згідно вказаних
термінів.
13. Відділу економічного розвитку та інфраструктури райдержадміністрації до
23.06.2019 надати узагальнену інформацію про хід виконання цього рішення голові
районної державної адміністрації.
14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
голови райдержадміністрації Т. Глібочану
та заступника голови
районної
державної адміністрації В. Явецького.

Заступник голови колегії,
в.о. голови районної державної адміністрації
Секретар колегії, керівник апарату

^

Т. Глібочану
І. Гологан

