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Про виконання Програми економічного та соціального розвитку 
Старобільського району на 2016 рік та Стратегії розвитку 
Старобільського району Луганської області «Нова Старобільщина 2020» 
за 2016 рік

Проведений аналіз виконання Програми економічного та соціального розвитку 
Старобільського району на 2016 рік та Стратегії розвитку Старобільського району 
Луганської області «Нова Старобільщина 2020» за 2016 рік свідчить, що в 
розвитку району виконання запланованих показників Програми досягнуто в 
напрямках -  виконання плану надходжень до бюджету, збільшення обсягів 
реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) підприємствами основного 
кола Старобільського району.

Зусилля виконавчої влади району було направлене на забезпечення 
стабільного функціонування медичних та освітніх закладів району, злагодженої 
роботи всіх соціальних служб району та дієвої співпраці з міжнародними 
програмами (фондами).

Найбільші недоліки -  це неповне використання бюджетних коштів за 
інвестиційними проектами.

З метою сприяння соціально-економічному розвитку району та керуючись п. 
2 частини першої ст. 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Інформацію про підсумки виконання Програми економічного та 
соціального розвитку Старобільського району на 2016 рік та Стратегії розвитку 
Старобільського району Луганської області «Нова Старобільщина 2020» за 2016 
рік взяти до відома.

2. Розпорядникам бюджетних коштів, які задіяні в освоєнні інвестиційних 
коштів на 2017 рік, забезпечити своєчасне та в повному обсязі використання 
коштів за поточний рік.

3. Відділу економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі Старобільської 
райдержадміністрації сприяти залученню інвестицій в розвиток району.

4. Управлінню агропромислового розвитку Старобільської 
райдержадміністрації з метою поліпшення ситуації в галузі тваринництва 
проводити роботу по сприянню участі сільгосптоваровиробників різних форм



власності у діючих програмах всіх рівнів по підтримці інвестиційних проектів в 
галузі тваринництва та проводити інформаційну та роз’яснювальну роботу з 
метою зацікавлення населення району у створенні сімейних ферм, 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів для виробництва та 
переробки продукції тваринництва.
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5. Управлінню соціального захисту населення на наступних засіданнях 
робочої групи з питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих на 
підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині 
мінімальної заробітної плати, затвердженої розпорядженням голови РДА від 
19.01.2017 № 13, проаналізувати:
5.1 наявність на території Старобільського району фактів скорочення працівників, 
або переведення працівників на неповний робочий час. У разі виявлення фактів -  
інформувати ГУ Держпраці у Луганській області та Департамент соціального 
захисту населення облдержадміністрації;
5.2 наявність фактів скорочення працівників або переведення працівників на 
неповний робочий час в бюджетних установах; проводити інформаційно- 
роз'яснювальну роботу з питань підвищення рівня оплати праці з 1 січня 2017 
року, про діяльність робочої групи, про відповідальність роботодавців (види 
санкцій та розміри) тощо.

6. Направити районній раді в установленому порядку звіт про виконання 
програми та Стратегії за 2016 рік для затвердження на черговій сесії районної 
ради.

7. Відділу організаційної роботи райдержадміністрації забезпечити 
оприлюднення в місцевих засобах масової інформації звіт про виконання 
Програми економічного та соціального розвитку Старобільського району 
Луганської області на 2016 рік та Стратегії розвитку Старобільського району 
Луганської області «Нова Старобільщина 2020» за 2016 рік.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
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