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№

Про
хід
виконання
Програми
економічного і соціального розвитку
Нововодолазького району на 2018 рік
На виконання Закону України «Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від
23 березня 2000 року № 1602-ІІІ, постанови Кабінету Міністрів України від
26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних
документів економічного і соціального розвитку та складання проекту
державного бюджету» (зі змінами), Стратегії сталого розвитку «Україна 2020», затвердженої Указом Президента України від 12 січня 2015 року
№ 5/2015, Державної стратегії регіонального розвитку на період
до
2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
06 серпня 2014 № 385, Стратегії розвитку Харківської області на період
до 2020 року, затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 05 березня
2015 року № 1151 -VI, постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня
2017 року № 411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального
розвитку України на 2018-2020 роки»»,
враховуючи рішення колегії
Нововодолазької районної державної адміністрації
Харківської області
від 27 березня 2019 року:

1.
Управлінню агропромислового розвитку районної державної
адміністрації (Ляшенко А.Г.):
1.1. Здійснити заходи для збільшення чисельності всіх видів
сільськогосподарських тварин, підвищення рівня їх продуктивності;
1.2. Організувати проведення на належному агротехнічному рівні
підготовку до вирощування врожаю 2019 року в усіх категоріях господарств
та забезпечити посів озимих культур на зерно і зелений корм;
1.3. Вжити заходів щодо додержання норм законодавства суб'єктами
господарювання стосовно своєчасного та повного проведення розрахунків з
власниками майнових паїв та земельних ділянок (паїв) у 2019 році;
1.4. Посилити роботу щодо забезпечення раціонального використання
земельних угідь, охорони і підвищення родючості грунтів, удосконалення
структури посівних площ;
1.5.
Проводити
роботу
з
керівниками
та
власниками
сільськогосподарських
підприємств
щодо
підвищення
розміру
середньомісячної заробітної плати працівників сільського господарства та
доведення його до рівня не нижче середнього по області.
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2. Рекомендувати керівникам житлово-комунальних підприємств району
(Калмиков І.В., Хов’якова В.Є., Коновалов O.A., Шеєнко O.A., Кущов О.В.,
Шахіяров О.О., Сапецький К.П., Харченко О.В., Шеремет Т.П.):
2.1. Вжити рішучих заходів щодо забезпечення надання житловокомунальних послуг належної якості; належного обслуговування житлових
будинків; повного розрахунку споживачів за отримані послуги, а
підприємствами галузі - за спожиті енергоносії; посилення претензійнопозовної роботи з неплатниками;
2.2.
Проводити
роботу
з
розробки
оптимізованих
схем
теплопостачання, водопостачання та водовідведення з урахуванням
перспективного розвитку кожного населеного пункту;
2.3. Проводити роботу з поліпшення фінансово-економічного стану
підприємств, їх платоспроможності через забезпечення підвищення рівня
розрахунків споживачів за отримані послуги, при цьому не допускати
необгрунтованого підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.
3.
Рекомендувати Нововодолазькому відділенню Південної об’єднаної
державної податкової інспекції Головного управління ДФС Харківської
області (Корнієнко З.Б.):
3.1. Вжити дієвих заходів по ліквідації податкового боргу до бюджетів
всіх рівнів;
3.2. Здійснювати спільно з управлінням праці та соціального захисту
населення районної державної адміністрації (Животченко Л.В.), відділом
економічного розвитку, торгівлі та житлово-комунального господарства
районної державної адміністрації (Цимбал Н.О.) аналіз діяльності підприємств
щодо обсягів реалізації товарів (послуг), на предмет забезпечення своєчасної
виплати заробітної плати, показників середньомісячної заробітної плати,
чисельності працюючих;
3.3. Проводити роботу по пошуку резервів для збільшення надходжень по
платі за землю.
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4.Фінансовому
управлінню
районної
державної
адміністрації
(Циганенко М.С.):
4.1. Переглянути показники видаткової частини бюджетів з метою
обмеження непершочергових, капітальних та інших видатків, які можливо
скоротити, забезпечити спрямування вільних залишків коштів місцевих
бюджетів і перевиконання доходної частини, у першу чергу, на заробітну
плату та енергоносії;
4.2. Здійснювати контроль за своєчасними розрахунками по захищених
статтях видатків та не допускати виникнення кредиторської заборгованості;
4.3. За результатами виконання показників місцевих бюджетів вирішити
питання щодо необхідного фінансового супроводу реалізації реформ у сфері
охорони здоров’я, зокрема на первинній ланці медичної допомоги, а також
забезпечення діяльності закладів охорони здоров’я вторинного рівня.
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5. Управлінню праці та соціального захисту населення районної
державної адміністрації (Животченко Л.В.):
5.1. Забезпечити контроль за своєчасним дотриманням державних
мінімальних гарантій в оплаті праці;
5.2. Вимагати від керівників підприємств безумовного виконання вимог
законодавства щодо оплати праці;
5.3. Систематично вивчати стан оплати праці, причини, що стримують її
зростання або зумовлюють падіння;
5.4. Активізувати роботу щодо залучення внутрішньо переміщених осіб,
членів малозабезпечених сімей та суб’єктів господарювання до участі у
пілотному проекті відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 02 грудня 2015 № 1154, зокрема шляхом отримання фінансової допомоги
для організації підприємницької діяльності;
5.5. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед роботодавців
і населення щодо переваг легальної зайнятості, виконання трудового
законодавства, забезпечення гарантій державного соціального захисту від
безробіття;
5.6. Вжити заходів щодо легалізації зайнятості населення, забезпечити
разом з Нововодолазьким відділенням Південної об’єднаної державної
податкової
інспекції Головного управління
ДФС Харківської області
(Корнієнко З.Б.) проведення перевірок суб’єктів господарювання, які
нараховують заробітну плату на рівні, або менше мінімальної;
5.7. Активізувати роботу щодо ліквідації боргів з виплати заробітної
плати та недопущення їх виникнення;
5.8. Забезпечити організацію виконання на місцевому рівні заходів
Програми зайнятості населення Харківської області на період до 2020 року,
показників зі створення робочих місць і організації громадських та інших
робіт тимчасового характеру.
6. Відділу освіти районної державної адміністрації (Чаюк Л.М.):
6.1. Вжити дієвих заходів щодо забезпечення освоєння коштів за рахунок
усіх джерел фінансування на проведення ремонтів будівель закладів освіти та
ремонтів опалювальних систем, на подальшу комп’ютеризацію та
інформатизацію закладів освіти районної державної адміністрації;
6.2. Забезпечити гарантований та безпечний підвіз учнів і вчителів до
шкіл;
6.3. Продовжити запровадження нової моделі організації освітистворення освітніх округів, де за рахунок концентрації в опорних школах
матеріально-технічних, фінансових, кадрових ресурсів надавати можливість у
якісному задоволенні освітніх потреб учнів прилеглих територій.
7. Відділу культури, туризму, молоді та спорту районної державної
адміністрації (Тележенко О.О.):

7.1. Вжити всіх необхідних заходів щодо розвитку дитячо-юнацького
спорту, сприяти належній підготовці та участі команд спортсменів району у
змаганнях усіх рівнів;
7.2. Вжити заходів щодо збільшення кількості дітей, охоплених
організованими формами відпочинку та оздоровлення;
7.3. Активізувати роботу щодо залучення коштів з різних джерел
фінансування на ремонт закладів культури, перш за все, опалювальних систем;
7.4. Сприяти поповненню фондів бібліотек району книгами та
періодичними виданнями вітчизняного виробництва, придбання обладнання,
музичної апаратури для закладів культури;
7.5. Сприяти проведенню ремонтних робіт в закладах культури району.
8. Відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації
(Яковцова
Н.В.),
Комунальному
некомерційному
підприємству
«Нововодолазька центральна районна лікарня» (Яковенко О.М.) та
Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медикосанітарної допомоги Нововодолазького району» (Єгоров Р.В.):
8.1. Забезпечити контроль за порядком організації медичної допомоги,
особливо військовослужбовцям та вимушеним переселенцям із зони
проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої території;
8.2. Взяти під особистий контроль запас лікарських засобів, виробів
медичного призначення та препаратів крові у підпорядкованих закладах;
8.3. Продовжити роботу по залученню коштів з бюджетів всіх рівнів для
покращення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров’я.
9. Службі у справах дітей районної державної адміністрації
(Несміян В.В.):
9.1. Активізувати роботу зі створення прийомних сімей, забезпечити
умови щодо пріоритетності усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування громадянами України;
9.2. Здійснювати особистий контроль за станом та результативністю
роботи з попередження соціального сирітства, створення сімей патронатних
вихователів, запровадження наставництва;
9.3. Вживати вичерпних заходів щодо покращення соціального
супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та
контролю за дотриманням прав дітей, які виховуються у таких сім’ях.
10. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної державної
адміністрації

