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Про виконання програми соціальноекономічного та культурного розвитку
району за 2016 рік і проект програми
соціально-економічного та культурного
розвитку Снятинського району на 2017 рік

Спільна робота структурних підрозділів райдержадміністрацій і
виконавчих комітетів міської, селищної та сільських рад впродовж
2016 року спрямовувалась на підвищення рівня життя населення на
основі розвитку галузей економіки,
раціонального використання
наявного ресурсного потенціалу, створення умов для підприємницької
діяльності тощо.
Протягом 2016 року забезпечено надходження платежів до
Зведеного бюджету в сумі 117339,0 тис.грн. В порівнянні до 2015
року надходження до Зведеного бюджету зросли на 40738 тис.грн. або
на 53 відсотки.
Надходження до Державного бюджету зросли на 56,5% (12556
тис.грн.) і склали 34763,1 тис.грн.
Надходження до бюджету району за 2016 рік до загального фонду
склали
74881,6 тис.грн., що становить 169,5% до затвердженого
плану на звітний період. У порівнянні з минулим роком надходження
загального фонду збільшились на 30708,1 тис.грн.
За 9 місяців 2016 року у розвиток економіки району залучено
188606 тис.грн. капітальних інвестицій, що складає 231,7 % до
відповідного періоду минулого року.
Найбільшу частку капітальних вкладень спрямовано в розвиток
реального сектору економіки. Одним із найбільших інвестиційних
проектів (84,4 млн.грн.), реалізованих у звітному періоді є завершення
будівництва в с.Попельники мережевої сонячної електростанції
потужністю 4,126 МВт ТОВ «Солар Карпати».
В звітному періоді забезпечувалася реалізація збереження та
удосконалення матеріально-технічної бази закладів освіти. Відкрито

два дошкільних навчальних заклади «Золота рибка» у селі Будилів та
«Кобзарик» у селі Зібранівка.
Продовжувались роботи із будівництва дитячого садка в
с.Тулуків на 35 місць. Завершено капітальний ремонт приміщення
для дошкільного навчального закладу в с.Вовчківці.
Разом з тим, у звітному періоді є негативна динаміка по
показникам, за якими проводиться моніторинг соціально-економічного
розвитку територій, зокрема:
- Індекс будівельної продукції у 2016 році, порівняно з
відповідним періодом минулого року становить 92,0 відсотка.
- Спостерігається зростання податкової заборгованості та
заборгованості із сплати єдиного соціального внеску.
Враховуючи вищевикладене та з метою закріплення позитивних
тенденцій економічного і соціального розвитку району, з огляду на
наявність проблемних питань соціального і економічного характеру
колегія райдержадміністрації
вирішила рекомендувати:
1.Довідку про виконання програми соціально-економічного та
культурного розвитку району за 2016 рік взяти до відома.
2.Схвалити проект Програми соціально-економічного та
культурного розвитку району на 2017 рік та
внести його на
затвердження сесії районної ради (додається).
3.Структурним
підрозділам
райдержадміністрації,
територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади
виконавчим комітетам міської, селищної та сільських рад,
підприємствам району вжити заходів для забезпечення виконання
завдань,
визначених
Програмою
соціально-економічного
та
культурного розвитку на 2017 рік.
4. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (А.Позичайло):
- вжити заходів щодо практичної реалізації резервів із збільшення
надходжень до місцевих бюджетів, зокрема в частині місцевих податків
і зборів;
- ініціювати та здійснювати контроль за проведенням головними
розпорядниками коштів районного бюджету впорядкування структури
штатної чисельності працівників бюджетних установ у межах
затверджених асигнувань на оплату праці, не допускаючи при цьому
збільшення такої чисельності, крім випадків пов’язаних з відкриттям
(розширенням) установ та зростанням кількості одержувачів
відповідних послуг для задоволення суспільних потреб;

.
■ в першочерговому порядку здійснення видатків на оплату
прані _ бюджетних ^ установ, медикаментів та перев’язувальних
матеріалів, продуктів харчування, розрахунків за комунальні послуги
не допускаючи простроченої заборгованості;
- виконання заходів щодо економії видатків.
5.
Снятинському відділенню Коломийської ОДПІ ГУ ДФС в
Івано-Франківській області (М.Остафійчук):
- забезпечити застосування комплексу заходів до підприємствооржників щодо погашення ними податкового боргу з використанням
механізмів, передбачених Податковим кодексом України, та
надходження сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування
і стягнення заборгованості за цим видом
платежу;
забезпечити аналіз та моніторинг обсягів недоотриманих
податкових надходжень з доходів
суб’єктів підприємницької
діяльності, що зареєстровані за межами району, а діяльність
здійснюють на його території;
спільно з управлінням соціального захисту населення
райдержадміністрації^ (У.Миронюк),
управлінням
економічного
розвитку і торгівлі райдержадміністрації(О.Урсуляк):
- забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед
роботодавців щодо порушення законодавства про оплату праці
активізації робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати
та зайнятості населення та регулярне висвітлення в засобах масової
інформації п діяльності.
6.
Управлінню
економічного
розвитку
і
торгівлі
райдержадміністрації (О.Урсуляк):
- для сприяння залученню інвестицій в економіку району
за езпечити постійне оновлення реєстру вільних земельних ділянок
та виробничих площ, інвестиційних проектів та інвестиційних
пропозицій з відповідними презентаційними матеріалами для
представлення потенційним інвесторам;
забезпечити
проведення
щомісячного
моніторингу
споживання енергоносіїв бюджетними установами району, з метою
своєчасного вжиття заходів з енергоефективності та економії
бюджетних коштів;
7.
Управлінню
капітального
будівництва та житловокомунального господарства (М.Никифорук) забезпечити освоєння
коштів передбачених на капітальні видатки в повному обсязі.
(В .П упеж о)аВЛШНЮ агропромислового Розвитку райдержадміністрації

- спільно з відділом Держгеокадастру (О.Савчук) та органами
місцевого
самоврядування продовжити проведення
аналізу
використання земель сільськогосподарського призначення;
- опрацювати можливість залучення інвестицій в сфері
сільськогосподарського виробництва.
9.Управлінню
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації (У.Миронюк):
- активізувати роботу щодо підтримки та надання матеріальної
допомоги учасникам АТО та членам їх сімей;
взяти під персональну відповідальність стан призначення
житлових субсидій і забезпечити постійне проведення інформаційно роз яснювальної роботи серед населення щодо механізму отримання
субсидій для оплати житлово - комунальних послуг та нововведень в їх
оформленні.
10. Управлінню освіти райдержадміністрації (У.Іванійчук)
продовжувати роботу з розвитку мережі дошкільних навчальних
закладів різних типів, реорганізації загальноосвітніх шкіл у навчальновиховні комплекси, а також впровадження інклюзивної форми
навчання для дітей з особливими освітніми потребами.
11. Снятинській ЦРЛ (В.Крокош), Заболотівській РЛ(І.Палійчук)
забезпечити раціональне використання ліжкового фонду у закладах
охорони здоров’я району.
12. Службі у справах дітей райдержадміністрації (Л.Омельченко
забезпечити неухильне виконання вимог законодавства щодо
пріоритетності права дитини на сімейне виховання, розвитку сімейних
форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування (усиновлення, опіки та піклування, прийомні сім’ї та дитячі
будинки сімейного типу).
14. Снятинському
районному Центру зайнятості (М.Ярош)
активізувати роботу щодо залучення до громадських робіт громадян,
які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню внутрішньо
переміщених осіб та учасників антитерористичної операції,
забезпечити фінансування цих робіт за кошти місцевих бюджетів та
Фонду загальнообов язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття.
15.
Відділу
культури
райдержадміністрації
(Б.Юрчук)
забезпечити:
- формування сучасної інфраструктури в галузі культури;

- приведення матеріально-технічної бази закладів культури
(насамперед, музеїв, бібліотек, клубних закладів) до сучасних потреб;
- запровадження інновацій в культурно-мистецькому процесі;
охорону, збереження, відродження та розповсюдження надбань
культури та народних традицій.
16. Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на
головного відповідального виконавця - управління економічного
розвитку 1 торгівлі райдержадміністрації (О.Урсуляк).
17. Контроль за виконанням рішення покласти на першого
заступника райдержадміністрації ( М.ПІшак) відповідно до розподілу
функціональних повноважень.

Голова районної
державної адміністрації
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