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Про виконання Програми 
економічного та соціального 
розвитку Старобільського району 
на 2017 рік за 9 місяців 2017 року

Проведений аналіз виконання Програми економічного та соціального 
розвитку Старобільського району на 2017 рік за 9 місяців 2017 року слід 
відмітити, що районна державна адміністрація будувала свою роботу відповідно 
до стратегічних напрямів реалізації положень Указів Президента України, 
Програми діяльності та постанов Кабінету Міністрів, якими визначені основні 
завдання по вирішенню найактуальніших економічних проблем, забезпечення 
соціальної і політичної стабільності, відповідальності за стан справ на місцях.

З упевненістю можна сказати, що в цілому вдалося зробити багато 
важливих справ, вчасно реагувати на реформи, запропоновані державою.
За останньою оцінкою діяльності райдержадміністрацій і виконкомів міських 
рад міст обласного значення (за 1 півріччя 2017 року), Старобільський район 
зайняв 2 підсумковерейтингове місце серед районів області.

У звітному періоді було виконано цілий ряд показників, які були 
передбачені Програмою. Поряд з цим залишається ряд недоліків, що 
уповільнюють темпи економічного зростання. Найбільші проблеми -  
віддаленість ринків збуту продукції переробних підприємств району, так як 
існує логістична проблема, що впливає на уповільнення темпів росту 
промислового виробництва; зменшення поголів’я верхньої рогатої худоби га 
свиней та відсутність доступних кредитів для суб’єктів господарювання в 
агропромисловому комплексі для розвитку тваринницької галузі.

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 ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про підсумки виконання Програми економічного та 
соціального розвитку Старобільського району на 2017 рік за 9 місяців 2017 
року взяти до відома.

2. Розпорядникам бюджетних коштів Старобільської райдержадміністрації 
забезпечити дотримування фінансової дисципліни щодо використання



бюджетних коштів та повноту реалізації проектів, що фінансуються у 2017 році 
за рахунок цих коштів. Термін виконання -  до кінця року.

3. Відділу житлово-комунального господарства та з питань цивільного 
захисту Старобільської райдержадміністрації разом із відділом містобудування та 
архітектури Старобільської райдержадміністрації:

а) забезпечити моніторинг стану капітальних ремонтів, реконструкцій 
будівель бюджетних установ та закладів району. Термін виконання -  постійно.

б) забезпечити проведення серед населення, ЗМІ роз’яснювальної роботи, 
спрямованої на підвищення рівня енергозбереження та енергоефективності в 
районі, у т.ч. у житловій сфері. Термін виконання -  постійно.

4. Управлінню агропромислового розвитку Старобільської 
райдержадміністрації забезпечити:

а) продовження інформування сільгосппідприємств району щодо діючих 
державних програм та міжнародних проектів підтримки 
сільгосптоваровиробників;

б) разом з сільгосппідприємствами сприяти нарощуванню поголів’я 
верхньої рогатої худоби, свиней та овець, збільшенню їх продуктивності і росту 
основних показників розвитку тваринництва.

Термін виконання -  до кінця року.

5. Управлінню соціального захисту населення Старобільської 
райдержадміністрації

а) продовжити роботу щодо забезпечення виконання в повному обсязі 
державних програм соціального захисту, термін виконання - постійно;

б) активізувати інформаційно - роз’яснювальну роботу про порядок 
призначення і виплати субсидій, термін виконання - постійно;

в) забезпечити своєчасну монетизацію частини невикористаних сум 
субсидій населенню у разі перерахування коштів з Держбюджету;

г) забезпечити проведення перерахунку призначених субсидій на 
опалювальний сезон, термін виконання - до 30.11.2017 року.

6. Рекомендувати підприємствам-надавачам житлово-комунальних послуг 
населенню (Старобільський РЕМ «TOB «J1EO», КП «Старобільськвода», КП 
«Благоустрій м. Старобільськ», ОСББ «У ют», ОСББ «Вікторія», ОСББ 
«Комфорт», ОСББ «Ніка», ОСББ «Імперіал», ОСББ «Злагода», Старобільське 
міжрайонне управління по експлуатації газового господарства -  філія ПАТ по 
газопостачанню, газифікації «Луганськгаз») забезпечити щомісячне 
відображення сум субсидій у платіжних документах населенню. Термін 
виконання: постійно.

7. Структурним підрозділам Старобільської райдержадміністрації, спільно із 
територіальними органами центральних органів виконавчої влади (об'єднаній 
державній податковій інспекції у Старобільському районі, управлінню



Пенсійного фонду України в Старобільському, районному Центру зайнятості, 
відділу Держгеокадастру), комунальним установам для проведення аналізу 
виконання Програми економічного та соціального розвитку Старобільського 
району та роботи структури у 2017 році надати, в термін до 01.02.2018 року до 
відділу економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі 
райдержадміністрації інформацію щодо підсумків роботи Вашої установи в 
зрівнянні планом на 2017р. та показниками 2016 року.

8. Відділу організаційної роботи райдержадміністрації забезпечити 
оприлюднення в місцевих засобах масової інформації звіт про виконання 
Програми економічного та соціального розвитку Старобільського району 
Луганської області на 2017 рік за 9 місяців 2017 року.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.


