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Б|дпов1дно до статей 6, \7, з9 3акону !ща!ни <[{ро м1сцев1 державн1
адм!н|сщац1|>, з мето1о закр|плення та розвитц позитивних тенденц1й в
економ1ц!, соц|альн|й сфер| та 1н:пих галузях гооподарськог0 комплексу,
врахов).}очи р1шення колег1{ районнот дерх<авно1 адм|н1сщац11 в!д 24 :потого
2015 роч:

1.3асцпнит9 гюлови, кер!вникам струкцрних п|дрозд|л!в районно|
державно| адм1н1сщац1| взяти п|д особистий контроль стан виконання
пр|ортттетних напр-ят.л1в д|я-лтьност1 районно1 державно! адм1н1сщац1| на 2015
р!к. затверджених першим заступником голови районно| державно|
адм|н1страц!! в1д 05 с|ння 2015 роч, звернув1пи особливу увац на т1 сфери
(напрями) д|яльност1, яЁ п1дттягалоть рейтингово:гту оц!т*ованнто район!в
[арк!воько{ област1.

2.9прав;т1ннто агропромисловог0 розвитц районно! державно|
адм1н1срац|! (&ьоп:ина €'€.) сп|льно з кер|вниками сйьськогосподарських
п[дприсмств вс|х форм власност!:

2.|. |1родовх<ити робоц з реал|зац|{ нам!чених на 2015 р1к пр1оритетних
завдань розвитку агрощ)омислового 1Фмплексу району, здатних забезпечити
ефекгивне ведення с|льоьл<огосподарського виробницгва.

2.2' 3беретти у 2015 роц| позитивну динам1ц щодо нарощуван|{'{
потол!в'я свиней, вж!.1ти заход|в щодо в|дновлення погол|в'я велит<о| рогато|
хулоби до показника на початок 2014 ротч та його посц/пового зб|льлпення до
запланов:|них показ:тик|в у в|дпов[дност1 до районно| програми стаб|л1зац|! та
розвитку тваринництва в гооподарствах району на пер1од 2010-2015 рок1в,
затверлжено1 р|пленням районно! р ади ь|д 20 .09 .2010 . '

3. }правл|ннто пра:{| та соц1альною з!1хисц населення районно? дерт<авно|
адм! н!страц1т (лисянський о.с. ):

3.1. |1родовх<ити робоц шоло недопущен}{'{ заборгованост| 1з виплати
зароб!тно| плати на економ|чно-активних п|дприемствах району.

3.2. Актив|з1ъати робоц ком[с[| з легал!зац[1 робоних м1сць та подоланн'1
т!ньово| зайнятост|.
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3.3.3абезпечити д1евий контроль за додеРжанням на п|дприемствах, в

установах та орган|зац!ях району законодавства про прац!о та зобов'язань
колекгивних дог0вор1в в настин! оплати праш!.

4. 91дд|лу яс.1тлово-комунш1ьнок) господарства та бул|внил1тва районно!
державно! адм|н|сщац1| @олодько !.8.):

4.|. Актив[зувати робоц шоло повних розрахунк!в населення за ран!ше
отриман1 житлово-комун:1]!ьн1 послуги та
сплаток) поточних тштатехс1в.

4'2' 8жити заход|в щодо покращення
середовища !пляхом з:1провад)кення у вс1х населених тунктах району
централ[зованого вивезення твердих побутових в[дход1в та системи 1х

розд|пьного !х збору.
5. Б}д}у осв1ти рйонно1 адм1н1страц11

(}|яховин-3версва €.Ф.):
5.1. |{родовхити робоц шоАо створення належних рлов для всеб!чно'0 та

повноц1нного розвитч д|тей, забезпечен|{'{ надання як|сних послщ Аоп:к|льно]
та загально] оов|ти.

5.2. 8живати додаткових заход|в щодо забезпеченття необх!дних обояг1в

ф|нансування за рахунок ус|х джерел ф!нанс1ъання на проведен|ш{ поточних та
к21п1тш!ьних Ремонт1в зак.]тад1в осв1ти'
!нформатизаш!| осв|тн!х заклад|в.

подаль:по] т<омп'тотеризац11 та

5.3.]7'досконалити систему роботи з нац1онально-пар!отинного
виховання д1тей, унн|всько! молод| в навчальних зак.,1адах району.

6. Б|дд1лу економ1чного розвитку 1 торйвл1 райоттно| державно1
адм|н]страц1] (8олоцкова 8.й.):

6.1. |{роводити анал1з обсяйв промисловог0 виробттицтва району в розр1з!
промислових п1дприемств.

6.2.3а6езпечити проведен}'{ пост|йного мон|торинц ц1н 1 процес1в
ц1ногворен}'{.

6.3. |[родовжити робоц шоло проведенн'{
наявттих | перспективних |нвестиц|йних проект1в
зал1гяення |нвестиц|й в розвиток району.

7. (онщот:ь за виконанням

!1ерпший заступник к)лов:т

з:}пи!шак} 3а ообою.

рашонно| д€р'!(авно| адм|н1страц!| к).к.вАРтш!вов

посилити контро.]|ь за овоечасно|о

еколог|чного стану н:1вколи1цнього

державно1

пост1йного мон|тортттц
та створенн'{ умов д,]!я


