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                                                               УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

           “
01
’’
06
2017 р.

№
204

Про підсумки соціально-економічного розвитку району
за перший квартал 2017 року

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  враховуючи рішення колегії обласної державної адміністрації від 28 квітня 2017 року, розпорядження голови облдержадміністрації № 325 від 10 травня 2017р. «Про підсумки соціально-економічного розвитку області за перший квартал 2017 року» та рішення наради при голові райдержадміністрації № 8 від 03 травня 2017р.:

	Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації (Котенко В.А.) розробити рекомендації щодо догляду за сільськогосподарськими культурами в різні фази росту та розвитку і забезпечити доведення вказаних рекомендацій до сільгоспвиробників.
	НПП «Кармелюкове Поділля» (Романчук О.П.), Чечельницькому державному лісовому господарству (Сокиринський О.М.):


-  до 31 листопада 2017р. завершити роботу щодо нових об’єктів природно – заповідного фонду місцевого значення, а саме: ландшафтного заказника «Волошкове поле», ботанічної пам’ятки природи «Бабійове»; 

 - протягом 2017 року продовжити роботи з розчистки та відновлення природних комплексів парків-пам’яток садово-паркового мистецтва.

	3. Сектору містобудування та архітектури райдержадміністрації (Жмурко О.М.)  протягом 2017 року: 
         - забезпечити реалізацію заходів з впровадження в населених пунктах роздільного збору (сортування) твердих побутових відходів.

          4. Сектору цивільного захисту , оборонної роботи та зв’язків із  правоохоронними органами райдержадміністрації (Шестаківський О.В.) спільно із філією «Бершадський райавтодор» ДП «Вінницький облавтодор» ПАТ «ДНК» «Автомобільні дороги України» (Діхтяр О.Я.):

- до 30 жовтня 2017 року привести в технічну готовність наявну автодорожню техніку та забезпечити в повному обсязі потребу в паливно-мастильних та протиожеледних матеріалах для безпечної експлуатації автомобільних доріг в осінньо-зимовий період 2017-2018 років;

-  взяти під особистий контроль питання щодо укладання до 30 жовтня 2017 року договорів із сторонніми приватними організаціями на залучення додаткової спецтехніки, що буде використовуватися у разі виникнення складних погодних умов із значними сніговими заметами.

5. Сектору містобудування та архітектури райдержадміністрації (Жмурко О.М.), селищній, сільським радам району протягом 2017 року активізувати роботу щодо розроблення містобудівної документації, в першу чергу – схем планування територій та їх частин.

6. Службі у справах дітей райдержадміністрації (Воліковська Н.В..), продовжити роботу щодо профілактики соціального сирітства, дитячої бездоглядності та безпритульності.

7. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Мартинюк С.М.):

- активізувати роботу робочих груп з питань забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю та реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, з метою подолання нелегального використання найманої праці та виплат заробітної плати нижче встановленого мінімуму.

8. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Решетник Н.О.) у 2017 році вжити вичерпних заходів щодо:

- виконання всіх місцевих бюджетів  за доходами;

- виконання частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України в частині забезпечення у повному обсязі потреби в бюджетних призначеннях на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, а також на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, зокрема закладів, які обслуговують населення об’єднаних територіальних громад і фінансуються з районних бюджетів;

- забезпечення повного використання субвенцій з державного та обласного бюджетів, що будуть отримані у 2017 році, а у разі необхідності –  виділення коштів з місцевих бюджетів на співфінансування видатків за вказаними субвенціями. 

         9. Бершадському об’єднаному управлінню Пенсійного фонду України у Вінницькій області (Іванова Л.С.) активізувати співпрацю з територіальними управліннями юстиції щодо стягнення заборгованості, яка перебуває на примусовому виконанні в органах державної виконавчої служби.

10. Відділу міжнародного співробітництва та регіонального розвитку райдержадміністрації (Скоцеляс М.І.) рекомендувати виконкомам селищної, сільських  рад:

- запровадити та забезпечити здійснення постійного моніторингу закупівель за бюджетні кошти.

11. Управлінням, відділам, структурним підрозділам райдержадміністрації, зазначеним у цьому розпорядженні, щоквартально до 01 числа місяця, наступного за звітним періодом, загальний відділ апарату райдержадміністрації (Косаківська О.П.) про виконання завдань.

         12. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника, заступника голови райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків



Голова  районної
державної адміністрації                                                   С. Пустовий

                             О. Атаманенко
                             А. Ланецький
                             Н. Никитюк
                             О.Тимофієва
		         В.Савчук

