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УКРАЇНА
ГЛИБОЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
«

» ґпАОІЇіїІ

2018 р.

№

Про затвердження рішення колегії
районної державної адміністрації від
17.05.2018 року «Про підсумки
соціально-економічного
розвитку
Глибоцького району за І квартал
2018 року»
Керуючись ст. 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”
від 09.04.1999 №586-ХІУ, відповідно до Положення про колегію Глибоцької
районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови
райдержадміністрації від 31.07.2014 №278 (зі змінами) та Регламенту
Глибоцької
районної
державної
адміністрації,
затвердженого
розпорядженням голови райдержадміністрації від 30.09.2013 №243 (зі
змінами)
1. Затвердити рішення колегії районної державної адміністрації від
17.05.2018 року «Про підсумки соціально-економічного розвитку
Глибоцького району за І квартал 2018 року», що додається.
2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
першого заступника голови райдержадміністрації В.Коломійця.

Голова районної
державної адміністрації

УКРАЇНА
ГЛИБОЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
____________ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ__________
РІШЕННЯ
Колегії Глибоцької районної державної адміністрації
Ґ ЇЛ б М К Г

№ 0£

Про підсумки соціально-економічного
розвитку Глибоцького району
за І квартал 2018 року
Заслухавши інформацію начальника управління агропромислового
комплексу та економічного розвитку Тарици Д.І., начальника фінансового
управління райдержадміністрації Шородок С.Г., начальника Глибоцького
відділення Чернівецької об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у
Чернівецькій області Петровича В.В. про підсумки соціально-економічного
розвитку Глибоцького району за І квартал 2018 року колегія районної державної
адміністрації
ВИРІШИЛА:
1. Управлінню агропромислового комплексу та економічного розвитку
райдержадміністрації (Д.І.Тариці):
1.1. З метою недопущення випадків неефективного використання земель
продовжити роботу з керівниками сільськогосподарських підприємств всіх форм
власності по питанню укладання договорів оренди.
1.2. Сприяти своєчасній виплаті орендної плати за водні об’єкти (ставки).
1.3. Продовжувати роботу щодо залучення інвестицій в економіку району
шляхом розроблення та впровадження нових інвестиційних проектів.
1.4. Сприяти впровадженню інвестиційних та інноваційних проектів,
активізації взаємодії з потенційними і діючими учасниками інвестиційного
процесу.
1.5. Постійно здійснювати моніторинг обсягів реалізації промислової
продукції підприємствами основного кола району, аналізувати причини спаду
обсягів реалізації продукції на підприємствах.
2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Шородок С.Г.):
2.1. Активізувати роботу та вжити заходів щодо забезпечення виконання
планових показників доходної частини відповідних місцевих бюджетів на 2018
рік.
2.2. Взяти під особистий контроль питання виконанням усіма місцевими
бюджетами ст.77 ч.4 Бюджетного кодексу України, спрямувавши на ці цілі
нерозподілені вільні залишки коштів та перевиконання доходної частини місцевих
бюджетів за підсумками їх виконання впродовж 2018 року.

2.3. Продовжити роботу з оптимізації мережі бюджетних установ, виходячи з
наявних контингентів та потреб населення в наданні соціальних послуг.
2.4. Організувати роботу по своєчасній і в повному обсязі виплаті відпускних
та матеріальної допомоги на оздоровлення працівникам освіти.
2.5. Забезпечити своєчасне фінансування заходів з оздоровлення дітей у
літній період.
2.6. Постійно здійснювати контроль та проводити аналіз стану дебіторської і
кредиторської заборгованості, вживати заходів щодо недопущення її росту.
3. Рекомендувати головам ОТГ та сільських рад:
3.1. За підсумками І кварталу п. р. переглянути планові показники доходів
місцевих бюджетів щодо відповідності наявній податковій базі та показникам
соціально-економічного розвитку, з урахуванням усіх фіскальних можливостей та
заходів, що вживатимуться для залучення додаткових надходжень до місцевих
бюджетів з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України.
3.2. Вивчити причини зменшення надходження доходів до місцевих
бюджетів по окремих податках і зборах та недопущення зазначеного в
подальшому.
3.3. Разом із територіальними органами Державної фіскальної служби
провести відповідну аналітичну роботу з аналізу наявної податкової бази,
тенденцій надходжень до місцевих бюджетів, вишукування додаткових джерел
доходів бюджету, викриття схем ухилення від сплати платежів до бюджету тощо.
3.4. Забезпечити цільове, ефективне та у повному обсязі використання коштів
субвенцій, які передбачаються з державного та інших місцевих бюджетів упродовж
2018 року.
3.5. Спільно з Управлінням праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації проводити роботу в напрямку виявлення суб’єктів
господарювання, які нелегально здійснюють підприємницьку діяльність.
3.6. Забезпечити прийняття (оновлення), у разі необхідності, та
оприлюднення до 15 липня 2018 року рішень про встановлення місцевих податків і
зборів, із врахуванням норм чинного законодавства та процедури прийняття
регуляторного акта.
3.7. Посилити роботу по детінізації економіки на відповідних територіях.
4. Рекомендувати сільським радам та головним розпорядникам коштів
державного та місцевих бюджетів посилити контроль за дотриманням бюджетної
дисципліни, раціональним та ефективним використанням бюджетних коштів,
забезпечити жорсткий контроль за споживанням енергоносіїв.
5. Виконавцям про виконання заходів проінформувати на черговому
засіданні колегії районної державної адміністрації.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника голови райдержадміністрації В.Коломійця.
Голова колегії
Секретар

Ґ. Придій
^

В. Безверхня

