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БАl,ВIНКIВСЪКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦlЯ

xAPKIBcbKoi оБлАстI

витяг

з

протоколу

ль 5

спiльного засiдання колегii Барвiнкiвськоi районноi державноi
адмiнiстрацii та зборiв адмiнiстративно-fоспоlIарськогtl активу
Барвiнкiвського району

," 77gz/

вiд22 листопада 201б р.

4,

lp-H-.rg/ffr'#

Про

пiдсумки соцiально-економiчного розвитку райоrrу за
мiсяцiв 201t6 року"

9

Розглянувши питання виконання завдань, передбачених на 201б piK,
колегiя районноТ державноi адмiнiстрацii вiдмiчае, що в економцi району за
окремими напрямками досягнуто позитивноТ динамiки. Але, поряд з цим, icHyc
i

р"д

проблем.

Ураховуючи викладене ,га з метою закрiплення та розвитку lloзиl,иt]них
тенденцiй в економiцi, забезпечення стабiльноi ситуашiТ в ycix I,?JI1,,111.х
економiки раЙону, пiдвищення на цiЙ ocHoBi житт€вого рiвня }IассJIсI{IIя ,1,а
вирiшення iснуючих проблемних питань колегiя БарвiнкiвськоТ районrrоТ
державноi адмiнiстрацii вважа€ за необхiдне:

1. Iнформацiю "Про пiдсумки соцiально-економiчного

району за 9 мiсяцiв 2016 року" прийняти до вiдома.

2, Першому

розви,гку

заступнику голови районноТ державноТ адмiнiстрацiТ

Калiнiну О.С., нач€Lпьнику управлiння агропромислового розвитку районrrоТ
державноi адмiнiстрацii Рою Г.А.:
2.1,

Провести роботу

з

керiвниками

сiльськогосподарських пiдприемств

та

власниками

щодо пiдвищення

розмiру
середньомiсячноI заробiтноi плати працiвникiв сiльського господарс,гва ,l,a
встановлення Його рiвня в ycix господарствах раЙоrrу на piBHi не rtижчс ttiяl
середнiй по областi.
2.2, Забезпечити додержання норм законодавства суб'ск,гами
господарювання стосовно свосчасного та повного проведення розрахункiв з
власниками майнових паiв та земельних дiлянок (паiв) у 2016 роцi.
2.3. Здiйснювати:
щотижневиЙ аналiз стану проведення розрахункiв за оренду маЙнових
паТв та земельних дiлянок (паiв) сiльськогосгrодарськими пiдприемствами
району у 2016 роцi до остаточного Тх завершення;
щомiсячниЙ аналiз стану виплати середньомiсячноТ заробiтноТ п-lrати ца
сiльськогосподарських пiдприемствах району.

3. Першому заступнику голови
/

КаЛiНiНУ

rlf;"r"r" на

районнот державFIот

адмirriс,граrцiт

особистому контролi роботу промисловоТ

га.lrУЗi

району.

3.2.ПродоВжИТиВжИВаТивiДповiДнiзахоДиIцО/Iо,забсзttс..tсttлtrt
траIIсгlOр,1,1lих
господарсъкого комплексу району i гrотреб насеJIеншя у
пасажироllеревезеIlь,
послугах. недопущенню зниження об'емiв вантажо- та
щодо наданIIя
З.З. ПровЬдrr" iнформачiйно-роз'яснювальну роботу
переходi на альтернативнi види паJIива
державнот пiдтримки населенню при
без використання газу,
3-.4,

гIаливноПродовжити роботу щодо зменшення пiвня витрат

енергетичних pecypciB бюджетними установами,

використаI{ня
сiльськiй мiсцевостi,
алътернативних вЙдiв ,'алива для закладiв культури у
господарюtsаFII{я
3.5. Проводити роботУ щодо отримання суб'сктами
сферi екологiТ та цриродI{их

дозвiльнО-погоджУвальноi документацiТ у
ресурсlв.
3.6. Продовжити здiйснювати заходи
документацiТ по Барвiнкiвському району,

шо розробчi

MicToбy.TiBrroT

4, НачаЛьникУ фiнансового управлirrня районноI державirtlf
виконання lIJIai{lt]
адмiнiстрацiТ Чухну N4.B. забезпечити безумовне
i
контроль за цiльсltзим
надходЖень дохОдiв дО мiсцевиХ бюджетiв та посилити
ефективним використанням бюджетних коштiв,

C.N4.,

5.

Казьонному
Заступнику голови районноi державноi адмiнiстраuii

lrллАп
началънику управлlння соцiалъного захисту населення раиоIItlоl
Л,В:
державноТ адмiнiстрацiТ Макаровськiй

ПроВодйr" роr;".пОвальну роботу щодо

пiдвиtцеtltlя
та дове/Iення iJ :ttl
середнъомiсячнот заробiтноi плати працiвникiв в районi
piurr"; зменшення частки працiвникiв' якi пparllolo,',b t]
5.1.

."Ь.д"uообласного

режимi неповноТ зайнятостi,
1 _,_ власFIос],l раиоII)
5.2. Посилити контроль на пiдприсмствах ycix форм
l1
за виплатою поточноТ заробiтноi плати та не допускати виникl{ення
заборгованостi.
Гlрограмлl
5.3. Продовжити
роботу шдодо виконання завдання
зайнятостi населення.
_

6. Вiддiлrу з питань

економiчного розвитку, мiстобудування ],а
захисту районноТ
архi"гек,гури, адмiнiстративних посJIуг та цивiльного
проект розпорядження з означеного
державноТ адмiнiстрацiТ пiдготувати
гiитання

Голова районноi державноi
адмiнiстрачii
Калiнiн

ромлх

