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м. Снятии

Про хід виконання програми соціально-економічного
_ культурного розвитку району, виконання бюджету
тайону за 9 місяців 2017 року.

Спільна робота структурних підрозділів райдержадміністрацій і
: :з:онавчих комітетів міської, селищної та сільських рад впродовж І кварталу
.
року спрямовувалась на підвищення рівня життя населення на основі
■гззитку галузей економіки, раціонального використання наявного ресурсного
генціалу, створення умов для підприємницької діяльності тощо.
За підсумками проведеного моніторингу результатів соціальногномічного розвитку районів області за 9 місяців 2017 року, Снятинський
'—
ІОН посів третю позицію.
Протягом звітного періоду забезпечено позитивну динаміку надходжень
: зведеного, державного та бюджету району. Зокрема, до Зведеного бюджету
і .входження зросли на 30,6 млн.грн., або на 39 відсотків, до Державного
’ лжету
- на
69%
і склали 35,6 млн.грн.,
єдиного внеску на
: .'ільнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) на 43% більше
оповідного періоду минулого року.
До дохідної частини (з урахуванням міжбюджетних трансфертів)
- ільного та спеціального фондів зведеного бюджету району надійшло 76,3
• пн.грн, при уточненому плані 41,1 млн. грн, що становить 156,4 % та 112,4%
: відповідного періоду минулого року.
Станом на 01.10.2017 року забезпечено виконання планових надходжень
2:1х бюджетів.
На контролі райдержадміністрації питання економного споживання
: ергоресурсів та реалізація заходів з енергозбереження.
Відповідно до рішень прийнятих станом на 01.10.2017р. 2017р. з різних
: джетів на проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального
*- :онту об’єктів соціальної сфери у Снятинському районі передбачено понад
5 млн.грн.
За січень - липень 2017р. нарахована середня заробітна плата за даними
: _тистичної звітності в розмірі 5030 гри., що складає 82,2% середнього рівня
:: області ( обласний показник 6119 грн.) , або 159,3% до відповідного періоду
\ инулого року.

В
рамках
виконання
районної
програми
«Надання
якісних
адміністративних послуг населенню району на 2016-2019 роки» завершено
капітальний ремонт першого поверху приміщення управління статистики, де
розміщено ЦНАП.
Виходячи із вищенаведеного колегія районної державної адміністрації
вирішила рекомендувати:
.. Інформацію
про хід виконання програми соціально-економічного та
культурного розвитку району, виконання бюджету району за 9 місяців 2017
року взяти до відома.
1. Структурним
центральних
селищної та
забезпечення
економічного

підрозділам райдержадміністрації, територіальним підрозділам
органів виконавчої влади виконавчим комітетам міської,
сільських рад, підприємствам району вжити заходів для
виконання завдань, визначених Програмою соціальнота культурного розвитку на 2017 рік.

Фінансовому управлінню райдержадміністрації (А.Позичайло) спільно з
Снятинським відділенням Коломийської ОДПІ ГУ ДФС в ІваноФранківській області (М.Остафійчук) вжити дієвих заходів щодо:
-

-

забезпечення протягом 2017 року надходжень до місцевих бюджетів на
рівні, не нижчому ніж у 2016 році, залучивши при цьому усі потенційні
додаткові джерела наповнення;
активізації роботи з ліквідації податкового боргу за платежами, що
зараховуються до місцевих бюджетів.

4. Снятинському відділенню Коломийської об'єднаної державної податкової
інспекції (М. Остафійчук), управлінню соціального захисту населення
райдержадміністрації
(У.Миронюк) забезпечити вжиття заходів,
спрямованих на легалізацію заробітної плати та дотримання на
підприємствах усіх форм власності, в установах та організаціях
законодавства про працю.
5. Керівникам
бюджетних
установ
району
(У.Іванійчук,
В.Крокош,М.Палійчук, Л.Ступарик, Б.ІОрчук ) провести аналіз зайнятості
працівників відповідних бюджетних установ та підготувати пропозиції
щодо зменшення неповної зайнятості працівників а також аналіз
забезпеченості коштами на заробітну плату працівників
та надати
пропозиції для здійснення оптимізації штатної чисельності.

6. Управлінню економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації
(О.Урсуляк) забезпечити моніторинг використання бюджетних коштів,
передбачених в 2017 році на проведення капітальних видатків в соціальній
сфері району.

Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на головного
відповідального виконавця - управління економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації (О.Урсуляк).
Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови
райдержадміністрації
М.Пішака
та
заступника
голови
райдержадміністрації І.Гуцуляка відповідно до розподілу функціональних
повноважень.

лова районної
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