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СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови районної державної адміністрації

Про виконання Програми 
економічного та соціального 
розвитку Старобільського 
району на 2018 рік 
за І півріччя 2018 року

Підводячи підсумки виконання Програми за І півріччя 2018 року 
(Програма економічного і соціального розвитку Старобільського району на 
2018 рік була розроблена в установлені законом терміни, подана на розгляд 
районної ради і затверджена рішенням ради № 24/2 від 22.12.2017 року) 
слід відмітити, що районною державною адміністрацією разом з органами 
місцевого самоврядування вживалися необхідні заходи щодо забезпечення 
розвитку, належного життєвого рівня населення та стабільної суспільно- 
політичної ситуації.

За результатами моніторингу соціально-економічного розвитку 
райдержадміністрацій і виконкомів міських рад міст обласного значення (за 
січень - березень 2018 року), Старобільський район зайняв 1 підсумкове 
рейтингове місце серед районів області (12 районів).

■Відповідно до статей 2, 16, 17, 35 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації», з метою недопущення зниження показників 
економічного і соціального розвитку, економного і цільового використання 
бюджетних коштів та поліпшення рівня життя населення,

1. Інформацію про виконання Програми економічного та соціального 
розвитку Старобільського району на 2018 рік за І півріччя 2018 року взяти 
до відома.

2. Всім структурним підрозділам Старобільської райдержадміністрації, 
розробникам та виконавцям районних цільових програм проаналізувати стан їх 
виконання в 2018 році, визначити актуальність та необхідність оновити на 
наступний термін дії. Узагальнену інформацію надати, в термін до 22.10.2018 
року до відділу економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі 
райдержадміністрації.
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3. Структурним підрозділам Старобільської райдержадміністрації, спільно із
територіальними органами центральних органів виконавчої влади (об'єднаній
державній податковій інспекції у Старобільському районі, Старобільському
об’єднаному управлінню Пенсійного фонду України Луганської області,
районному Центру зайнятості, відділу у Старобільському районі Головного
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управління Держгеокадастру у Луганській області), комунальним установам для 
проведення аналізу виконання Програми економічного та соціального розвитку 
Старобільського району та роботи структури у 2018 році за 9 місяців 2018 року 
надати, в термін до 22.10.2018 року до відділу економічного розвитку, 
інфраструктури та торгівлі райдержадміністрації інформацію щодо підсумків 
роботи у порівнянні з планом на 2018 рік та показниками 2017 року.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова А. Гаркавий


