Додаток 1

Заходи щодо реалізації програми економічного і соціального розвитку Кролевецького району на 2013 рік
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№
з/п

Заходи

Термін
виконання

Відповідальний
виконавець

5

6
7
Джерела та обсяги
фінансування,
тис. гривень

8

Державни Обласний Місцевий
Інші
й бюджет бюджет бюджет джерела

9
Очікувані результати
виконання заходу

1. Забезпечення умов для подальшого соціально-економічного зростання
Пріоритет 1.1. Податково-бюджетна політика
Завдання 1. Забезпечення виконання доведених контрольних показників Міністерства фінансів України по власним
та закріпленим доходам.
1. Постійний
контроль
в Протягом Управління фінансів районної
Виконання
контрольного
частині виконання місцевих 2013 року державної
адміністрації,
показника МФУ по власним
бюджетів.
голови міської та сільських рад
та
закріпленим
доходам
загального фонду зведеного
бюджету району на рівні
29,7 млн.грн.
Завдання 2. Посилення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю
сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених
законодавством.
2. Контроль за своєчасністю, Протягом Кролевецьке
відділення
Зростання надходжень
достовірністю,
повнотою 2013 року Глухівської
міжрайонної
податків, зборів та інших
нарахування
та
сплати
державної інспекції
обов’язкових платежів до
податків
та
зборів
Зведеного бюджету України
(обов'язкових платежів)
на 10,0%
3. Забезпечення ефективного Протягом Кролевецьке
відділення
наповнення та використання 2013 року Глухівської
міжрайонної
основних резервів місцевих
державної інспекції
бюджетів
району
(використання
земельних
ресурсів, водних об'єктів,
корисних копалин місцевого
значення,
погашення
заборгованості із заробітної
плати, легалізація тіньової
зайнятості тощо).
4. Аналіз,
прогнозування Протягом Кролевецьке
відділення
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надходжень податків, інших
платежів, джерел податкових
надходжень,
розробка
пропозицій
щодо
їх
збільшення та зменшення
втрат.
Відстеження
випадків
ухилення платників податків
від сплати податків з
використанням
нових
методів
адміністрування
податків, руйнування схем
мінімізації та виведення
платників на реальну сплату
податків.
Зменшення
кількості
збиткових підприємств та
сум їх збитків.
Упередження
незаконного
відшкодування з бюджету
податку на додану вартість.

3
4
2013 року Глухівської
міжрайонної
державної інспекції
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Протягом Кролевецьке
відділення
2013 року Глухівської
міжрайонної
державної інспекції

Протягом Кролевецьке
відділення
2013 року Глухівської
міжрайонної
державної інспекції
Протягом Кролевецьке
відділення
2013 року Глухівської
міжрайонної
державної інспекції

Зменшення
підприємств

сум

збитків

Упередження
незаконного
відшкодування з бюджету
податку на додану вартість
Недопущення втрат бюджетів
усіх рівнів

Всього по завданню 2
Завдання 3 Забезпечення скорочення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів.
Забезпечення надходжень до Протягом Кролевецьке
відділення
Скорочення
податкового
Зведеного бюджету України 2013 року Глухівської
міжрайонної
боргу до бюджетів усіх рівнів
заходами
примусового
державної інспекції
стягнення
за
рахунок
реалізації
активів
підприємств – боржників,
стягнення готівкових коштів
платників податків, продаж
майна банкрутів.
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Прискорення
завершення Протягом Кролевецьке
відділення
процедури
ліквідації 2013 року Глухівської
міжрайонної
підприємств – банкрутів з
державної інспекції
метою визнання податкового
боргу безнадійним та його
списання згідно чинного
законодавства.
Всього по завданню 3
Всього по пріоритету
Пріоритет 1.2. Інвестиційна діяльність, створення умов для інвестиційної привабливості Кролевеччини
Завдання 1. Залучення коштів міжнародних організацій для здійснення заходів соціально-економічного розвитку району
1. Продовження
реалізації Протягом Відділ економічного розвитку і
Поліпшення базової місцевої
швейцарсько-українського
2012 року торгівлі райдержадміністрації,
інфраструктури
у
сфері
проекту
"Підтримка
сектор житлово-комунального
водопостачання
децентралізації в Україні"
господарства та будівництва
DESPRO
райдержадміністрації, сільські
голови
Реутинської,
Дубовицької та Ленінської
сільських рад
Всього по завданню 1
Завдання 2. Формування портфелю інвестиційних пропозицій регіону
1. Оновлення бази вільних Протягом Відділ економічного розвитку і
Формування оновленої бази з
земельних
ділянок, 2013 року торгівлі райдержадміністрації,
метою
здійснення
виробничих приміщень та
відділ Держкомзему, міська та
інвестиційних проектів
інвестиційних проектів
сільські ради
2. Формування
переліку Протягом Відділ економічного розвитку і
Отримання
коштів
для
об’єктів,
будівництво, 2013 року торгівлі райдержадміністрації
реалізації
регіональних
реконструкція
та
інвестиційних
проектів
з
капітальний ремонт яких
енергозбереження
буде
здійснюватись
за
Залучення
коштів
ВАТ
рахунок коштів цільового
„Укрнафта”
на
розвиток
фонду розвитку інженерноінженерно-транспортної
та
транспортної та соціальної
соціальної інфраструктури
інфраструктури області у
складі спеціального фонду
обласного бюджету.
3. Формування
переліку Протягом Відділ економічного розвитку і
Отримання
державної
об’єктів, будівництво та 2013 року торгівлі райдержадміністрації,
підтримки
для
реалізації
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реконструкція яких буде
сектор житлово-комунального
регіональних
інвестиційних
здійснюватись за рахунок
господарства та будівництва
проектів
коштів державного бюджету
райдержадміністрації.
Формування
переліку Протягом Відділ економічного розвитку і
Поліпшення базової місцевої
об’єктів,
будівництво, 2013 року торгівлі райдержадміністрації,
інфраструктури в наступних
реконструкція та капітальний
сектор житлово-комунального
сферах: енергозбереження та
ремонт
яких
буде
господарства та будівництва
енергозберігаючі технології,
здійснюватись за рахунок
райдержадміністрації.
водопостачання,
охорона
коштів бюджету розвитку
здоров'я,
охорона
районного та обласного
навколишнього середовища та
бюджетів.
інше
Всього по завданню 2
Завдання 3. Здійснення заходів з метою підвищення інвестиційного іміджу району.
Залучення до участі у Протягом Відділ економічного розвитку і
Залучення
потенційних
районних, сприяння участі у 2013 року торгівлі райдержадміністрації
інвесторів
до
реалізації
обласних,
всеукраїнських
регіональних
інвестиційних
виставкових та ярмаркових
проектів
заходах.
Участь
у
формуванні Протягом Відділ економічного розвитку і
Забезпечення
ефективної
привабливого інвестиційного 2013 року торгівлі райдержадміністрації
реалізації
інвестиційних
іміджу
Кролевецького
проектів в рамках "єдиного
району та поліпшенні умов
інвестиційного
вікна",
діяльності
інвесторів.
зокрема,
проходження
Проведення
роботи
із
дозвільних та погоджувальних
залучення
інвестицій
в
процедур
у
максимально
економіку
району
за
стислий термін відповідно до
принципом
"єдиного
чинного законодавства
інвестиційного вікна".
Пошук інвесторів з метою Протягом Відділ економічного розвитку і
Надання повного спектру
створення об'єктів сервісної 2013 року торгівлі райдержадміністрації,
сервісних послуг на ділянці
інфраструктури
навколо
сектор житлово-комунального
автомобільної дороги М-02
ділянки
міжнародної
господарства та будівництва
Кіпті-Глухів-Бачівськ.
автомобільної дороги М-02
райдержадміністрації,
ДБУ
Кіпті-Глухів-Бачівськ.
"Сумський регіональний центр
з інвестицій та розвитку",
суб’єкти господарювання
Всього по завданню 3
Всього по пріоритету
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Пріоритет 1.3. Споживчий ринок
Завдання 1. Розвиток інфраструктури споживчого ринку, здатної забезпечувати рівень обслуговування населення
відповідно до його потреб
Сприяння
процесам Протягом Відділ економічного розвитку і
Відкриття та відновлення
формування
сучасної 2013 року торгівлі райдержадміністрації,
роботи 8 закладів торгівлі, 3
інфраструктури
галузей
суб’єкти господарювання
закладів
ресторанного
торгівлі,
ресторанного
господарства,
3
закладів
господарства та побутових
побутового
обслуговування
послуг шляхом розширення
населення.
мережі цих закладів
Сприяння
організації Протягом Відділ економічного розвитку
Підвищення
якості
виїзного
обслуговування 2013 року і
торгівлі
обслуговування
сільського
сільського населення
райдержадміністрації,
населення,
Відкриття
та
виконавчі комітети сільських
відновлення
роботи
в
рад,
керівники
суб’єктів
сільській місцевості 1 закладу
господарювання
торгівлі,
1
підприємства
ресторанного господарства та
1
закладу
побутового
обслуговування.
Всього по завданню 1
Завдання 2. Збільшення частки місцевих товаровиробників на регіональному споживчому ринку
Закупівля
продуктів Протягом Відділ економічного розвитку
Раціональне
використання
харчування
та 2013 року і
торгівлі
бюджетних
коштів
при
непродовольчих товарів для
райдержадміністрації, міська
здійсненні
державних
потреб бюджетної сфери
рада, головні розпорядники
закупівель
району
у
місцевих
бюджетних коштів.
товаровиробників відповідно
до чинного законодавства,
контроль за виконанням
укладених договорів у сфері
державних закупівель
Підвищення
Протягом Відділ економічного розвитку
Підвищення
купівельної
конкурентоздатності
2013 року і
торгівлі
спроможності споживачів
продукції
місцевих
райдержадміністрації,
товаровиробників,
виконавчі комітети міської та
здійснення
постійного
сільських
рад,
районна
контролю за високою якістю
санітарно-епідеміологічна
продукції,
реалізація
станція,
суб’єкти
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2
комплексу
організаційних
заходів
щодо
зниження
собівартості
одиниці
продукції
шляхом
збільшення
обсягів
виробництва,
повного
використання
виробничих
потужностей, упровадження
сучасних
технологічних
процесів, зниження енергота
матеріаловитратності
продукції,
розширення
асортименту товарів)
Стримування
інфляційних
процесів,
здійснення
контролю за дотриманням
державної дисципліни цін
суб’єктами господарювання
(виробниками,
оптовими
постачальниками, закладами
роздрібної торгівлі), що
здійснюють виробництво і
реалізацію
соціально
важливих товарів та послуг.
Розвиток
конкурентного
середовища,
недопущення
зловживання
суб’єктами
господарювання
монопольним становищем на
регіональному споживчому
ринку
у
вигляді
встановлення завищених цін
(тарифів)
Організація презентаційної
та
рекламної
діяльності
місцевих товаровиробників
(розширення
мережі
фірмової
торгівлі,
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4
господарювання
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Протягом Відділ економічного розвитку і
2013 року торгівлі райдержадміністрації,
виконкоми
міської
та
сільських рад

Установлення цін і тарифів на
соціально значущі товари та
послуги
в
економічно
обґрунтованому розмірі

Протягом Відділ економічного розвитку
2013 року і
торгівлі
райдержадміністрації,
суб’єкти господарювання

Збільшення частки місцевих
виробників на регіональному
споживчому ринку
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проведення
дегустацій,
промо-акцій,
заходів
із
створення, просування та
використання
місцевих
оригінальних брендів та
товарних марок, участь у
виставково-ярмаркових
заходах)
5. Упровадження
місцевими Протягом Керівники
місцевих
Покращення іміджу місцевих
виробниками та закладами 2013 року товаровиробників та закладів
виробників
торгівлі бренду "Зроблено на
торгівлі, виконавчі комітети
Сумщині
міських
рад,
Відділ
економічного
розвитку
і
торгівлі райдержадміністрації
Всього по завданню
Всього по пріоритету
Пріоритет 1.4. Регуляторна політика та розвиток підприємництва
Завдання 1. Удосконалення правових, економічних і організаційних умов для стійкого розвитку малого підприємництва з додержанням
принципів державної регуляторної політики.
1. Проведення аналізу ставок Протягом Відділ економічного розвитку і
Створення сприятливих умов
єдиного податку, надання 2013 року торгівлі райдержадміністрації,
для
розвитку
малого
рекомендацій
головам
Кролевецьке
відділення
підприємництва.
міської та сільських рад
Глухівської МДПІ, міська та
щодо
відповідності
їх
сільські ради.
розміру. Створення стимулів
для розвитку малого бізнесу
шляхом надання пільгових
ставок оподаткування та
пільгових орендних ставок.
2.

Проведення
навчання Протягом Відділ економічного розвитку і
безробітних за планами та 2013 року торгівлі райдержадміністрації,
програмами, що сприяють
Кролевецький районний центр
розвитку
малого
зайнятості.
підприємництва
та
започаткуванню
власної
справи та виплата допомоги
по безробіттю для організації

Збільшення
приватних
зменшення
безробітних

прошарку
власників,
кількості

1

2
підприємницької діяльності

3

4

5

6

7

8

9

Всього по завданню 1
Завдання 2. Подолання адміністративних бар'єрів на шляху становлення та розвитку малого підприємництва за рахунок ефективної
роботи Єдиного дозвільного офісу.
1. Підвищення
ефективності Протягом Адміністратор єдиного
Запровадження
видачі
роботи Єдиного дозвільного 2013 року дозвільного центру
документів
дозвільного
офісу, розширення функцій
райдержадміністрації.
характеру
суб’єктам
щодо надання допомоги
господарювання
у
суб’єктам підприємницької
дозвільному центрі виключно
діяльності
в
отриманні
через
державного
дозволів, узгоджень.
адміністратора, що сприятиме
спрощенню
отримання
суб’єктом
господарювання
документів
дозвільного
характеру
Всього по завданню 2
Завдання 3. Залучення приватного бізнесу до участі в закупівлях товарів, робіт і послуг за державні кошти.
1. Інформування підприємців Протягом Відділ економічного розвитку і
Підтримка виробничої сфери
щодо планів державних 2013 року торгівлі райдержадміністрації
малого бізнесу
закупівель
головних
розпорядників
бюджетних
коштів.
Всього по завданню 3
Завдання 4. Проведення районних та організація участі підприємців у обласних, всеукраїнських конкурсах, ярмарках, виставках.
Залучення підприємців до Протягом Відділ економічного розвитку і
Реклама
суб’єктів
участі
у
конкурсах, 2013 року торгівлі райдержадміністрації
підприємництва. Забезпечення
виставках та ярмарках.
доступу
підприємців
до
інформації.
Всього по завданню 4
Всього за пріоритетом
Модернізація виробництва та інфраструктури
Пріоритет 2.1. Промисловість, інноваційний розвиток
Завдання 1. Проведення оновлення основних фондів за рахунок власних коштів підприємств.
1. Придбання
промисловими Протягом Керівники підприємств
5000,0 Зменшення
собівартості,
підприємствами обладнання, 2013 року
розширення
асортименту
машин та техніки.
продукції, зростання обсягів
реалізованої продукції на 1,9%
Всього по завданню 1
5000

1

2

3
4
5
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Завдання 2. Забезпечення участі промислових підприємств у виставково -ярмаркових заходах.
1. Залучення підприємств до Протягом Відділ економічного розвитку і
Розширення ринків збуту,
участі
у
різноманітних 2013 року торгівлі райдержадміністрації,
налагодження нових ділових
виставково-ярмаркових
промислові
підприємства
контактів
заходах
району
Всього по завданню 2
Завдання 3. Формування внутрішнього споживчого ринку за рахунок місцевих товаровиробників
1. Доведення
до
відома Протягом Головні розпорядники
Підтримка
місцевих
керівників
промислових 2013 року бюджетних коштів
товаровиробників,
підприємств
планів
розширення ринків збуту
закупівель товарів, робіт і
послуг,
сприяння
щодо
участі
місцевих
товаровиробників
у
поставках
товарів
бюджетним закладам.
Всього по завданню 3
Завдання 4. Збільшення виробництва експортоорієнтованої продукції, продуктів харчування.
1 Проведення
Протягом Керівники підприємств
Зменшення собівартості
енергозберігаючих заходів з 2013 року
продукції
метою зниження собівартості
та
підвищення
конкурентоспроможності
продукції.
Всього по завданню 4
Всього по пріоритету
5000,0
Пріоритет 2.2. Агропромисловий комплекс
Завдання 1. Розвиток виробництва з впровадженням енерго- та ресурсозберігаючих технологій утримання і відгодівлі худоби
1. Реконструкція
приміщень 2013-2015 Управління агропромислового
обсягів
4000,0 Збільшення
під безприв’язне утримання
розвитку районної державної
виробництва
ВРХ
з
будівництвом
адміністрації,
керівник
,
сільськогосподарської
доїльного залу в с. Ленінське
сільськогосподарського
продукції,
покращення
її
по ПП « Агроспаське» на
підприємства
якості
500 голів
2. Реконструкція
приміщень 2013-2014 Управління агропромислового
4000,0 Нарощування поголів’я ВРХ,
під безприв’язне утримання
розвитку районної державної
збільшення
обсягів
молодняка ВРХ на 500 голів
адміністрації,
керівник
,
виробництва
в с. Алтинівка по ФГ
сільськогосподарського
сільськогосподарської

1

3.

1.

2.

2
„Хоменко В.І.”
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4
підприємства
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покращення

продукції,
її
якості
11500,0 Покращення
матеріальнотехнічного стану техніки,
зростання
продуктивності
праці

Оновлення
машино- Протягом Управління агропромислового
тракторного
парку 2013 року розвитку районної державної
сільськогосподарських
адміністрації,
керівники
,
підприємств:
придбання
сільськогосподарських
нової сільськогосподарської
підприємств
техніки.
Всього по завданню 1
19500,0
Завдання 2. Сприяння розвитку інфраструктури аграрного ринку.
Проведення семінарів, нарад, Протягом Управління агропромислового
консультацій,
2013 року розвитку районної державної
розповсюдження методичної
адміністрації
літератури щодо розвитку
мережі
підприємств
аграрного ринку, надання
рекомендацій
стосовно
підготовки бізнес – планів,
налагодження
бухгалтерського обліку.
Ефективне функціонування Протягом Управління агропромислового
обслуговуючих
2013 року розвитку районної державної
сільськогосподарських
адміністрації
кооперативів.

Здешевлення
вартості
сільськогосподарської
продукції та продовольчих
товарів, оптимізація товарних
потоків від виробника до
споживача.

Нарощування поголів’я корів
у господарствах населення,
збільшення
обсягів
виробництва
молока
та
підвищення рівня добробуту
жителів сільської місцевості

Всього по завданню 2
Завдання 3. Підвищення зайнятості, рівня заробітної плати, поліпшення умов життя працівників сільського господарства.
1.Надання
методичної Протягом Управління агропромислового
Підвищення рівня добробуту
допомоги керівникам та 2013 року розвитку районної державної
жителів сільської місцевості
спеціалістам
адміністрації
сільгосппідприємств
з
питань організації оплати
праці
та
проведення
щомісячного
моніторингу
рівня
середньомісячної
заробітної плати працівників

1

1.

1.

2.

3.
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2.Проведення зборів трудових Протягом Управління агропромислового
колективів
2013 року розвитку районної державної
сільгосппідприємств
по
адміністрації
укладанню
колективних
договорів та затвердженню
положення про оплату праці
відповідно
до
вимог
Генеральної галузевої та
регіональної угоди.
Всього по завданню 3
Завдання 4. Підвищення розміру орендної плати за користування земельними паями.
Проведення результативної Протягом Відділення Держкомзему в
Створення сприятливих умов
роботи щодо
укладення 2013 року Кролевецькому
районі,
для подальшого розвитку
додаткових угод до діючих
управління агропромислового
сільських
територій,
договорів
оренди
з
розвитку, юридичний сектор
покращення рівня життя на
власниками земельних паїв
апарату районної державної
селі
на зміну орендної плати у
адміністрації.
розмірі не менше 3 %
вартості землі та здійснення
щомісячного
моніторингу
виконання угод.
Всього по завданню 4
Завдання 5. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток сільських територій.
Розміщення на сайті та у Протягом Управління агропромислового
Стимулювання
укладання
засобах масової інформації 2013 року розвитку районної державної
соціальних
угод
між
матеріалів
щодо
адміністрації
сільськими
радами
та
інвестиційної привабливості
інвестиційними компаніями –
району та пропозицій з
орендарями ріллі в сумі
реалізації
інвестиційних
1000,0 тис.грн., створення
проектів.
сприятливих
умов
для
подальшого
розвитку
Запровадження постійного Протягом Управління агропромислового
сільських
територій,
моніторингу
здійснення 2013 року розвитку районної державної
покращення
рівня
життя на
інвестиційної діяльності в
адміністрації
селі
агропромисловому
комплексі.
Організаційне забезпечення Протягом Сільські голови, управління
укладання
соціальних
– 2013 року агропромислового розвитку
економічних
угод
між
районної державної

1

2
сільськими
радами
і
сільськогосподарськими
підприємствами
орендарями
землі
та
проведення
моніторингу
виконання укладених угод.

3

4
адміністрації, орендарі землі

5

Всього по завданню 5
Всього по пріоритету
Пріоритет 2.3. Транспорт та зв'язок
Завдання 1. Забезпечення належної якості обслуговування пасажирів
1. Унесення,
у
разі Протягом Міська рада.
необхідності,
змін
до 2013року
розкладів руху автобусів
міського
сполучення,
введення додаткових рейсів
у
дні
підвищеного
пасажиропотоку
2. Проведення
перевірок Протягом Управління
соціального
дотримання перевізниками 2013 року захисту
населення,
відділ
умов договору на право
економічного
розвитку
і
перевезення пасажирів на
торгівлі райдержадміністрації
приміських
та
міських
автобусних маршрутах, що
не
виходять
за
межі
Кролевецького району
3. Встановлення
дорожніх Протягом Міська рада
знаків,
облаштування 2013 року
автобусних
зупинок
та
організація безпеки руху на
міських вулицях.
4. Сприяння
максимальному Протягом Управління
соціального
забезпеченню відшкодування 2013 року захисту населення
втрат
автомобільних
перевізників та залізниці від
перевезень
пільгових
категорій пасажирів
Всього по завданню 1
Завдання 2. Оновлення автомобільного парку.
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19500,0
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Забезпечення
покращення
якості
обслуговування
пасажирів

Безпека
покращення
обслуговування

пасажирів,
якості

Підвищення
якості
обслуговування населення

Забезпечення
беззбиткової
діяльності
автомобільних
перевізників та підприємств
залізничного транспорту

-

-

1
1.

3
4
5
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Придбання
нових Протягом Приватні перевізники
Оновлення
автомобільного
автотранспортних засобів.
2012 року
парку
Всього по завданню 2
Зв’язок
Завдання 1. Забезпечення надання послуг поштового зв’язку належної якості, збереження мережі відділень поштового зв’язку.

1.

Ужиття
заходів
щодо
впровадження
сучасних
автомати-зованих
систем,
надання споживачам нових
послуг,
зокрема,
пріоритетних
відправлень,
приймання
поштових
відправлень
з
SMSповідомленнями,
"кур’єрської доставки"
Забезпечення
збереження
доступності
послуг
поштового
зв’язку
для
сільського
населення
шляхом
упровадження
пересувних
відділень
поштового
зв’язку
та
збереження
оптимальної
кількості відділень
Виконання основних заходів
Програми розвитку мережі
поштового
зв’язку
Українського
державного
підприємства
поштового
зв’язку
„Укрпошта”
в
Кролевецькому районі на
2011-2015 роки.

2.

3.

2

Протягом Сумська дирекція
2013 року "Укрпошта"

УДППЗ

Поліпшення
якості
обслуговування населення

Протягом Сумська дирекція
2013 року "Укрпошта"

УДППЗ

Покращення
якості
обслуговування
сільського
населення,
збереження
існуючих об’єктів поштового
зв’язку.

Протягом Сумська дирекція УДППЗ
2013 року "Укрпошта",
виконавці
програми

Покращення
якості
обслуговування населення

Всього по завданню 1
Всього по пріоритету
Пріоритет 2.4. Енергозабезпечення та енергозбереження
Завдання 1. Упровадження енергозберігаючих заходів за рахунок заміщення традиційних видів палива іншими видами, насамперед,
отриманими з відновлювальних джерел енергії, та удосконалення систем теплопостачання

1
1.

2.

3.

4.

5.

2

3
4
5
Реалізація
інвестиційних Протягом сектор житлово-комунального 5341,0
проектів
з
переведення 2013 року господарства та будівництва
котелень з природного газу
районної
державної
на
альтернативні
адміністрації, міська рада.
відновлювальні види палива
дитячих навчальних закладів
№
5,6,7,11,
котельні
пл.
Миру,6а,
бульвар
Шевченка,57.
Реалізація
інвестиційних Протягом сектор житлово-комунального 25743,3
проектів із санації будівель 2013 року господарства та будівництва
бюджетної сфери (утеплення
відділ освіти, молоді та спорту
фасадів, дахів, заміна вікон):
районної
державної
пологове,
поліклінічне,
адміністрації, міська рада, ЦРЛ
денний стаціонар, дитяче
відділення; дитячі навчальні
заклади
№
9,10;
спеціалізовані школи № 1,3;
загальноосвітня школа № 5;
навчально-виховний
комплекс № 4.
Реконструкція
існуючих Протягом сектор житлово-комунального 2513,4
котелень Камінського НВК, 2013 року господарства та будівництва.
Алтинівської, Ленінської та
відділ освіти, молоді та спорту
Литвиновицької
районної
державної
загальноосвітніх шкіл.
адміністрації
Капітальний
ремонт Протягом сектор житлово-комунального 0
шатрової покрівлі дитячого 2013 року господарства та будівництва,
дошкільного
закладу
с.
відділ освіти, молоді та спорту
Обтове.
районної
державної
адміністрації, сільська рада
Заміна ламп розжарювання Протягом сектор житлово-комунального
0
на
енергоефективні 2013 року господарства та будівництва
освітлювальні прилади в
районної
державної
закладах бюджетної сфери
адміністрації, відділ освіти,
молоді та спорту, відділ
культури районної державної
адміністрації, ЦРЛ

6

7

8

9
Зменшення
обсягу
споживання природного газу,
забезпечення
теплового
режиму в дитячих закладах

Забезпечення
теплового
режиму в бюджетних закладах

Забезпечення
теплового
режиму в дитячих закладах

105,4

Забезпечення
теплового
режиму в дитячих закладах

25,0

Економія електроенергії в
системах освітлення закладів
бюджетної сфери

1

2

3

4
5
6
7
8
9
Всього по завданню 1
33597,7
130,4
Завдання 2. Забезпечення всіма категоріями споживачів поточних розрахунків за спожиті енергоносії у повному обсязі та погашення
боргу минулих років
1. Проведення
моніторингу Протягом сектор житлово-комунального
Забезпечення
повних
обсягів споживання та стану 2013 року господарства та будівництва
розрахунків
за
спожиті
розрахунків
споживачів
районної
державної
енергоносії
району
за
використані
адміністрації
природний газ та електричну
енергію
Всього по завданню 2
Всього по пріоритету
33597,7
130,4
Пріоритет 2.5. Будівельний та дорожній комплекс
Завдання 1. Проведення будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг області
1. Проведення
робіт
з Протягом Служба автомобільних доріг у 12000,0
Зменшення кількості ДТП та
будівництва, реконструкції, 2013 року Сумській області
покращення
умов
капітального,
поточного
користування автодорогами
ремонтів
та
району
утримання
експлуатаційного утримання
автомобільних
дорі
у
автомобільних
доріг
належному стані в зимовий
загального користування
період
Капітальний
та
поточні Протягом Міська та сільські ради
1000,0
100,0
ремонти, утримання вулиць і 2013 року
доріг комунальної власності
в місті
Всього по пріоритету
13000,0
100,0
Пріоритет 2.6. Житлова політика
Завдання 1. Поліпшення житлових умов населенню району
1. Фінансування будівництва Протягом СОКП "Фонд інвестування 130,0
80,0
25,0
житла по обласній цільовій 2013 року об’єктів соціальної сфери та
програмі "Власний дім" та за
промисловості",
сектор
рахунок коштів бюджетів
житлово-комунального
усіх рівнів
господарства та будівництва
районної
державної
адміністрації
130,0
80,0
25,0
Всього по пріоритету
Пріоритет 2.7. Житлово-комунальне господарство
Завдання 1. Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг

Утримання доріг комунальної
власності у належному стані

2.

-

-

Поліпшення житлових умов
населення сільської місцевості

1
1.

3
4
Тампонаж 14 артезіанських Протягом сектор житлово-комунального
свердловин
2013 року господарства та будівництва
районної
державної
адміністрації,
виконкоми
сільських рад

2.

Облаштування
шахтних Протягом сектор житлово-комунального
колодязів
у
сільській 2013 року господарства та будівництва
місцевості
у
межах
районної
державної
фінансування
Програми
адміністрації,
виконкоми
„Сільська
криниця”
сільських рад

3.

Виготовлення
проектно- протягом
кошторисної документації на 2013 року
будівництво
централізованого полігону
ТПВ
Придбання контейнерів для протягом
роздільного збирання ТПВ
2013 року
Придбання комплексу з
протягом
переробки деревини для
2013 року
подальшого використання
готової продукції в якості
альтернативного палива
Реконструкція водогону в с. 2013
Грузьке
Встановлення обладнання
2013
для підйому води з
артезіанської свердловини в
с. Литвиновичі
Реалізація швейцарсько2013
українського проекту
"Підтримка децентралізації в
Україні" DESPRO» в селі
Реутинці
Реалізація швейцарсько-

4.
5.

6.
7.

8.

9.

2

2013

5

6

7
140,0

46,4

46,4

Міська рада

0

150,0

Міська рада

0

130,0

Міська рада

0

205,0

Сільська рада

0

30,0

Сільська рада

0

50,0

сектор житлово-комунального 240,0
господарства та будівництва
районної
державної
адміністрації,
виконком
сільської ради

0,0

200,0

сектор житлово-комунального 240,0

0,0

200,0

8

9
Забезпечення
населення
якісною питною водою.
Запобігання
забрудненню
навколишнього природного
середовища

Зменшення
шкідливого
впливу побутових відходів на
навколишнє середовище

410,0 Покращення соціальнопобутових умов населення
Кролевецького району,
поліпшення базової місцевої
інфраструктури у сфері
водопостачання
60,0 Покращення соціально-

1

2
українського проекту
"Підтримка децентралізації в
Україні" DESPRO» в селі
Любітове

10. Будівництво підвідного газопроводу до села Тулиголове
Кролевецького району

3

4
господарства та будівництва
районної
державної
адміністрації,
виконком
сільської ради

5

6

7

8

9
побутових умов населення
Кролевецького району,
поліпшення базової місцевої
інфраструктури у сфері
водопостачання
Покращення соціальнопобутових умов населення
Кролевецького району

сектор житлово-комунального 3226,3
0
0
0
господарства та будівництва
районної
державної
адміністрації,
виконкоми
сільських рад
0
0
0
Покращення соціально11. Будівництво підвідного газо- Протягом сектор житлово-комунального 2869,8
проводу від села Ленінське
господарства
та
будівництва
побутових умов населення
2013 року
до села Алтинівка
районної
державної
Кролевецького району
Кролевецького району.
адміністрації,
виконкоми
сільських рад
Всього по завданню 1
6576,1
46,4
1151,4 470,0
Завдання 2. Проведення ефективної енергозберігаючої політики, заміна або технічна модернізація застарілого енергоємного обладнання
на підприємствах житлово-комунального господарства.
1. Реконструкція
та Протягом Міська рада, КП „Кролевецька
0
200,0 Покращення стану житлових
капітальний
ремонт 2013 року житлово-експлуатаційна
будинків
житлових
будинків
із
контора”.
застосуванням
енергозберігаючих
технологій,
капітальний
ремонт
житла
по
м.
Кролевець.
2. Реконструкція
Протягом Міська
рада,
КП
0
216,8
Покращення якості питної
централізованих
систем 2013 року „Кролевецьводоканал”
води,
поліпшення
рівня
водопостачання
і
обслуговування населення
водовідведення
з
використанням
енергоощадного обладнання
та технологій:
- енергетична модернізація
станції
1
підйому
на
водозаборі вул.Олімпійська
3. Реконструкція водогону по Протягом Міська
рада,
КП 750,1
83,3
Покращення якості питної
вул. Жовтнева 2,1 км
2013 року „Кролевецьводоканал”
води,
поліпшення
рівня

1
4.

2
3
4
5
6
7
8
Капітальний ремонт КНС м. Протягом Міська
рада,
КП 126,9
14,1
Кролевець вул. Чкалова
2013 року „Кролевецьводоканал”, РДП
„Комунальник”
5. Капітальний
ремонт Протягом Міська
рада,
КП 1059,3
117,7
аварійної
дільниці 2013 року „Кролевецьводоканал”, РДП
каналізаційного колектору
„Комунальник”
вул. Роменця, 600 м
Всього по завданню 2
1936,3 216,8
215,1
200,0
Завдання 3. Підвищення рівня благоустрою населених пунктів району.
1. Проведення весняної толоки квітень – сектор житлово-комунального
Озеленення населених
травень господарства та будівництва
пунктів
2013
районної
державної
адміністрації,
виконкоми
міської та сільських рад,
населення
Районної
2. Виконання
програми
освітлення
населених
пунктів
Кролевецького району на
сектор житлово-комунального
2012-2015 роки, в тому
господарства та будівництва
числі:
Протягом
районної державної
70,0
3. Дубовицька сільська рада
2013 року
адміністрації, виконкоми
47,0
4. Литвиновицька сільська рада
міської та сільських рад,
населення
19,0
5. Бувалівська сільська рада
10,0
6. Обтівська сільська рада
(с.Губаровщина)
28,0
7. Локнянська сільська рада
ремонт Протягом сектор житлово-комунального
20,0
8. Капітальний
пам’ятників загиблим воїнам 2013 року господарства та будівництва
районної
державної
адміністрації,
виконкоми
сільських рад
Всього по завданню 3
194,0
Всього по пріоритету
8512,7 263,2 1366,5 864,0
Підвищення соціальних стандартів та гуманітарний розвиток
Пріоритет 3.1. Підтримка сім’ї, дітей та молоді
Завдання 1. Підтримка діяльності молодіжних громадських об’єднань та студентського самоврядування;

9
обслуговування населення

Покращення соціальнопобутових умов населення
Кролевецького району

Покращення соціальнопобутових умов населення
Кролевецького району

Вшанування пам’яті загиблих

сприяння розвитку дозвілля

1
2
3
4
5
6
7
8
9
молоді; формування національної свідомості та патріотичне виховання
1. Проведення
акцій, Протягом сектор молоді та спорту
Підвищення
рівня
організація
виступів
в 2013 року відділу освіти, молоді та
поінформованості населення
місцевих засобах масової
спорту, відділ освіти, молоді та
щодо висвітлення діяльності
інформації, розповсюдження
спорту, служба у справах дітей
органів виконавчої влади,
інформаційних
матеріалів
райдержадміністрації,
напрямки
роботи
яких
щодо висвітлення діяльності
районний центр соціальних
стосуються реалізації дитячої,
органів виконавчої влади,
служб для сім’ї, дітей та
молодіжної
сімейної
та
напрямки
роботи
яких
молоді.
гендерної політики
стосуються
реалізації
дитячої,
молодіжної,
сімейної
та
гендерної
політики.
Всього по завданню 1
Завдання 2. Організація та проведення на належному рівні оздоровчо-відпочинкової кампанії. Координація заходів, спрямованих на
організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді в районі.
1. Виконання
заходів
з Травень - сектор молоді та спорту
0,8
Забезпечення
проведення
оздоровлення та відпочинку вересень відділу освіти, молоді та
оздоровчо-відпочинкової
дітей та молоді у 2012 році.
2013 року спорту, відділ освіти, молоді та
кампанії у 2012 році
спорту районної державної
адміністрації, РЦСССДМ, ЦРЛ
Всього по завданню 2
0,8
Завдання 3. Підвищення рівня поінформованості населення, особливо дітей та молоді, щодо шляхів та можливостей розвитку творчого,
освітнього, наукового, робочого потенціалу в умовах кризи.
1. Проведення
акцій, Протягом сектор молоді та спорту
Підвищення
рівня
організація
виступів
в 2013 року відділу освіти, молоді та
поінформованості населення
місцевих засобах масової
спорту, відділ освіти, молоді та
щодо висвітлення діяльності
інформації, розповсюдження
спорту, служба у справах дітей
органів виконавчої влади,
інформаційних
матеріалів
райдержадміністрації,
напрямки
роботи
яких
щодо висвітлення діяльності
районний центр соціальних
стосуються реалізації дитячої,
органів виконавчої влади,
служб для сім’ї, дітей та
молодіжної
сімейної
та
напрямки
роботи
яких
молоді.
гендерної політики
стосуються
реалізації
дитячої,
молодіжної,
сімейної
та
гендерної
політики.
2. Організація
Протягом сектор молоді та спорту
Проведення
комплексу
профорієнтаційної
роботи 2013 року відділу освіти, молоді та
заходів
з
профорієнтації

1

2
3
4
5
6
7
8
9
серед
молоді,
зокрема,
спорту, відділ освіти, молоді та
молоді
проведення акцій, семінарів,
спорту райдержадміністрації.
виставок, засідань "круглого
столу", "ярмарку професій"
3. Організація та проведення Протягом сектор молоді та спорту
Популяризація
засад
фестивалів, акцій, семінарів, 2013 року відділу освіти, молоді та
здорового способу життя та
тренінгів, виставок, засідань
спорту, відділ освіти, молоді та
профілактика
негативних
"круглого
столу",
спорту райдержадміністрації.
явищ
інформаційнопросвітницьких
заходів,
спрямованих на пропаганду
здорового способу життя та
військово-патріотичного
виховання молоді
Всього по завданню 3
Завдання 4. Сприяння створенню та функціонуванню прийомних сімей.
1. Проведення інформаційно - Протягом Районний центр соціальних
0,3
Підвищення якості життя
роз’яснювальної
роботи 2013 року служб для сім’ї, дітей та
дітей
та
підлітків,
серед населення району з
молоді, служба у справах дітей
забезпечення прав дітей-сиріт
метою
рекрутування
райдержадміністрації.
та
дітей,
позбавлених
кандидатів на створення
батьківського піклування, на
прийомних сімей.
виховання
в
сімейному
оточенні,
попередження
2. Забезпечення
соціального Протягом Районний центр соціальних
соціального сирітства
супроводження прийомних 2013 року служб для сім’ї, дітей та
сімей, в тому числі шляхом
молоді
проведення групової роботи.
Всього по завданню 4
0,3
Завдання 5. Надання необхідної всебічної допомоги сім’ям різних пільгових категорій стосовно попередження насильства в сім’ї,
популяризації сімейного виховання та ролі родини у формуванні особистості дитини; підвищення рівня обізнаності молоді щодо
формування рівноправних відносин у сім’ї; проведення інформаційно – просвітницької роботи з питань запобігання і протидії
насильству в сім’ї; залучення молоді до вирішення гендерних проблем, розширення знань з даної проблематики, пропаганда культури
гендерної рівності, усвідомлення студентами сутності гендерних проблем
1. Забезпечення
видачі Протягом сектор молоді та спорту
посвідчень
членам 2013 року відділу освіти, молоді та
багатодітних родин, ведення
спорту райдержадміністрації.
контролю та звітності за їх
видачею та отриманням на
місцях, а також моніторинг

1

2
надання пільг, передбачених
чинним
законодавством
України,
членам
багатодітних родин
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9

Всього по завданню 5
Завдання 6. Пропаганда та формування здорового способу життя.
1. Забезпечити
проведення Протягом Районний центр соціальних
0,85
Популяризація
засад
інформаційно2013 року служб для сім ї, дітей та
здорового способу життя та
просвітницьких заходів щодо
молоді, відділення соціально профілактика
негативних
профілактики
медичної допомоги дітям та
явищ
тютюнокуріння,
вживання
молоді «Клініка, дружня до
алкоголю, наркотиків, ВІЛмолоді».
інфекції/СНІДу,
безпечної
статевої поведінки.
Всього по завданню 6
0,85Завдання 7. Залучення молоді до вирішення соціальних проблем місцевої громади.
Підтримка та розвиток волонтерського руху.
1 Забезпечити
діяльність Протягом Районний центр соціальних
Залучення
молоді
до
«Школи волонтерів».
2013 року служб для сім ї, дітей та
вирішення
соціальних
молоді.
проблем місцевої громади.
Підтримка
та
розвиток
2 Залучити
волонтерів
до Протягом Районний центр соціальних
волонтерського
руху.
надання допомоги з різних 2013 року служб для сім ї, дітей та
напрямків соціальної роботи.
молоді.
Всього по завданню 7
Всього по пріоритету
3,717
0
Пріоритет 3.2. Грошові доходи населення
Завдання 1. Поліпшення якості життя працюючого населення
1. Контроль за своєчасним Протягом Управління соціального
Зростання
середньомісячної
впровадженням
2013 року захисту населення районної
заробітної
плати
до
роботодавцями гарантованої
державної адміністрації
2251 гривень
державою
мінімальної
заробітної плати відповідно
до діючого законодавства
Всього по завданню 1
Завдання 2. Недопущення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях району
1. Контроль за дотриманням Протягом Управління соціального
Своєчасна виплата заробітної
трудового
законодавства 2013 року захисту населення районної
плати
всіма
суб'єктами
державної адміністрації
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3
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господарювання в частині
своєчасної
виплати
заробітної плати
2. Підвищення
ефективності Протягом Управління соціального
Не допущення виникнення
роботи тимчасових комісій з 2013 року захисту населення районної
заборгованості із виплати
питань
погашення
державної адміністрації
заробітної плати
заборгованості з виплати
заробітної плати, пенсій,
стипендій
та
інших
соціальних
виплат,
неухильне
виконання
прийнятих рішень та взятих
зобов’язань
керівниками
підприємств-боржників.
Всього по завданню 2
Завдання 3. Реалізація прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої робочої сили без належного
оформлення трудових відносин з роботодавцем
1. Контроль
за "тіньовою" Протягом Управління соціального
Підвищення
соціальних
зайнятістю населення та 2013 року захисту населення районної
гарантій
працюючого
виплатою заробітної плати в
державної адміністрації
населення, зменшення частки
конвертах
працівників,
яким
нараховується заробітна плата
2. Інформування
щодо Протягом Управління соціального
в
межах
прожиткового
соціальних
ризиків 2013 року захисту населення районної
мінімуму для працездатної
населення, яке не легалізує
державної адміністрації
особи
свою зайнятість та отримує
заробітну плату неофіційно.
Всього по завданню 3
Всього по пріоритету
Пріоритет 3.3. Зайнятість населення та ринок праці
Завдання 1. Збереження існуючих робочих місць та розширення сфери застосування праці.
1. Стимулювання
створення Протягом Управління соціального
870
робочих
місць
з 2013 року захисту населення районної
належними умовами в усіх
державної адміністрації
сферах
економічної
діяльності
за
рахунок
власних коштів підприємств
Всього по завданню 1
-

Стабілізація ситуації на ринку
праці,
зменшення
рівня
безробіття – до1,6%

-

1
2
3
4
5
6
Завдання 2. Працевлаштування незайнятих громадян на вільні та новостворені робочі місця
1. Першочергове
Протягом Кролевецький районний центр
працевлаштування осіб, які 2013 року зайнятості
потребують
додаткових
соціальних гарантій і не
здатні на рівних конкурувати
на ринку праці, насамперед,
молоді,
жінок,
осіб
з
обмеженими
фізичними
можливостями,
на
заброньовані місця, шляхом
надання
дотацій
роботодавцям.
2. Проведення
Протягом Кролевецький районний центр
профінформаційної
та 2013 року зайнятості
профорієнтаційної роботи,
перш за все, з молоддю,
випускниками
загальноосвітніх шкіл щодо
свідомого вибору робітничої
професії
з
урахуванням
реальних
можливостей
працевлаштування.
Всього по завданню 2
Завдання 3. Поліпшення якості робочої сили
1. Підвищення
Протягом Кролевецький районний центр
конкурентоспроможності
2013 року зайнятості
безробітних
громадян
шляхом збільшення обсягів
підготовки, перепідготовки
та підвищення їх кваліфікації
під конкретні замовлення
роботодавців,
організації
стажування безпосередньо на
підприємствах, в установах
та організаціях району.
2. Здійснення
превентивних Протягом Кролевецький районний центр
заходів щодо підвищення 2013 року зайнятості

7

8

9
Зняття соціальної напруги,
забезпечення
дотримання
гарантованих
державою
соціальних стандартів для
осіб, нездатних на рівних
конкурувати на ринку праці

Організація
професійного
навчання для 190 безробітних,
працевлаштування
за
сприяння районної служби
зайнятості не менше 500
незайнятих громадян, в тому
числі на нові робочі місця в
пріоритетних
видах
економічної діяльності – 10
безробітних.
Працевлаштування
2
безробітних громадян шляхом
виплати одноразової допомоги

1

2
3
4
якості
робочої
сили,
формування мотивації до
легальної
зайнятості,
орієнтації на потреби ринку
праці
та
формування
усвідомлених підходів до
вибору професії.
3. Забезпечення роботи виїзних Протягом Кролевецький районний центр
мобільних центрів зайнятості 2013 року зайнятості
з
метою
якісного
професійного інформування
населення про реальний стан
ринку праці, можливості
професійного навчання та
надання
різних
видів
соціальних
послуг
роботодавцям у забезпеченні
кадрової потреби.
Всього по завданню 3
Завдання 4. Забезпечення мотивації до праці.
1 Здійснення контролю за
Протягом Управління соціального
запровадженням
2013 року захисту населення
підприємствами, установами
райдержадміністрації.
та організаціями усіх форм
власності мінімальних
державних гарантій з оплати
праці.
2 Організація та проведення
Протягом Управління
соціального
комплексних перевірок
2013 року захисту
населення
додержання законів та інших
райдержадміністрації,
нормативно-правових актів з
державний
інспектор
з
охорони праці.
промислової безпеки, охорони
праці
територіального
управління
Держгірпромнагляду
по
Сумській області
3 Забезпечення контролю за
Протягом Управління
соціального
укладанням та виконанням 2013 року захисту
населення
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по безробіттю для організації
підприємницької діяльності.

Підвищення рівня
поінформованості незайнятого
населення

-

-

-

Збільшення рівня
середньомісячної заробітної
плати

Комплексний підхід у
вирішенні питань безпеки та
умов праці

Урегулювання соціальнотрудових відносин

1

2
умов колективних договорів
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4
5
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райдержадміністрації.
Всього по завданню 4
Завдання 5. Забезпечення укладання договорів на організацію та проведення оплачуваних громадських робіт, що фінансуються з різних
джерел (за рахунок місцевих бюджетів, кошти підприємств, організацій, установ, Фонду ЗДСС).
1 Визначення обсягів та
Протягом Кролевецький районний центр
Залучення до виконання
укладення договорів з
2013 року зайнятості
оплачуваних громадських
роботодавцями для
робіт 130 безробітних
проведення оплачуваних
громадян.
громадських робіт за
рахунок усіх джерел
фінансування.
Всього по завданню 5
Всього по пріоритету
Пріоритет 3.4. Соціальне забезпечення
Завдання 1. Забезпечення використання в повному обсязі передбаченої субвенцій з обласного бюджету на виплату щомісячної допомоги
сім’ям загиблих учасників бойових дій на території Республіки Афганістан, які мешкають у Кролевецькому районі
1. Забезпечення
виплати Протягом Управління
соціального
4,8
Забезпечить
покращення
щомісячної допомоги сім’ям
року
захисту населення районної
якості життя сімей загиблих
загиблих учасників бойових
державної адміністрації
воїнів.
дій на території Республіки
Афганістан, які мешкають у
Кролевецькому районі
Всього по завданню 1
4,8
Завдання 2. Покращення якості життя людей похилого віку.
1. Забезпечення
виплати Протягом Управління
соціального
9,0
Покращення якості життя
щомісячної
стипендії 2013 року захисту населення районної
людей похилого віку.
особам,
яким
державної адміністрації
виповнилось 100 років і
більше.
2. Забезпечення
передплати Протягом Управління
соціального
48,5
районної
газети 2013 року захисту населення районної
„Кролевецький вісник” для
державної адміністрації
пільгової
категорії
населення.
Всього по завданню 2
57,5
Завдання 3. Проведення компенсаційних виплат особам, які надають соціальні послуги згідно постанови Кабінету Міністрів України від
29 квітня 2004 р. №558 “Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні
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3
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послуги”.
1 Забезпечити компенсаційні Протягом Управління
соціального
327,0
Покращення якості життя
виплати особам, які надають 2013 року захисту населення районної
незахищених
верств
соціальні послуги згідно
державної адміністрації
населення
постанови
Кабінету
Міністрів України від 29
квітня 2004 р. №558 “Про
затвердження
Порядку
призначення
і
виплати
компенсації
фізичним
особам,
які
надають
соціальні послуги”.
Всього по завданню 3
327,0
Всього по пріоритету
4,8
384,5
Пріоритет 3.5. Пенсійне забезпечення
Завдання 1. Забезпечення безумовного виконання планових показників з наповнення бюджету Пенсійного фонду України та своєчасного
фінансування виплат пенсій та грошової допомоги жителям похилого віку.
1. Організація системного та Протягом Управління Пенсійного фонду
Забезпечення темпів росту
всебічного реагування на 2013 року України в Кролевецькому
фонду оплати праці та
невиконання
платниками
районі.
власних доходів управління до
обов'язку щодо повноти та
Пенсійного фонду України на
своєчасності
сплати
рівні 106,8%.
належних платежів засобами
Своєчасність
проведення
адміністративного впливу до
перерахунків розмірів пенсій і
посадових осіб боржників,
допомог
відповідно
до
посилення їх фінансової
нормативно-правових актів та
відповідальності.
фінансування їх виплати.
2. Забезпечення
сплати Протягом Управління Пенсійного фонду
фізичними
особами - 2013 року України в Кролевецькому
суб’єктами підприємницької
районі.
діяльності, що працюють за
спрощеною
системою
оподаткування,
єдиного
соціального внеску у розмірі
не менше мінімального.
3. Проведення
роботи
по Протягом Управління Пенсійного фонду
Підвищення платіжної
стягненню
заборгованості, 2013 року України в Кролевецькому
дисципліни платників та
недопущенню
подальшого
районі.
погашення боргів до Фонду.
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виникнення
боргів
до
Відділ державної виконавчої
бюджету Пенсійного фонду
служби
Кролевецького
України.
управління юстиції
4. Здійснення контролю за Протягом Управління Пенсійного фонду
Погашення
заборгованості
процедурою та стадіями 2013 року України в Кролевецькому
страхувальників
перед
банкрутства
з
метою
районі.
бюджетом Пенсійного фонду
перешкоджання затягування
забезпечення соціальних прав
термінів
їх
проведення,
застрахованих осіб.
своєчасне
та
активне
реагування
на
випадки
ігнорування
посадовими
особами
інтересів
Пенсійного фонду, який
відстоює
права
застрахованих осіб.
Всього по завданню 1
Завдання 2. Систематичне висвітлення державної політики пенсійного реформування, всебічного та своєчасного розгляду звернень
громадян з питань пенсійного забезпечення. Оперативне та своєчасне вирішення проблем, порушених у зверненнях.
1. Організація
роботи
по Протягом Управління Пенсійного фонду
Упровадження
соціально
висвітленню
в
засобах 2013 року України в Кролевецькому
справедливої
системи
масової
інформації
районі.
пенсійного
забезпечення;
матеріалів про діяльність
стабілізація та покращення
управління
Пенсійного
стану державних фінансів;
фонду в районі.
гарантування
своєчасної
Забезпечення
своєчасного
виплати пенсій у майбутньому
розгляду звернень громадян
з питань пенсійних виплат,
оперативного
вирішення
проблем,
порушених
у
зверненнях.
2. Проведення інформаційно- Протягом Управління Пенсійного фонду
Підвищення
обізнаності
роз’яснювальної
роботи 2013 року України в Кролевецькому
населення
в
питаннях
серед платників та населення
районі.
наповнення бюджету Фонду
щодо проблем нелегальної
та призначення пенсійних
зайнятості, сплати єдиного
виплат
соціального
внеску
та
добровільної участі в системі
загальнообов’язкового

1

2

3

4

5

6

7

державного
соціального
страхування.
3. Щомісячний розгляд на
Протягом Кролевецька районна
засіданнях тимчасової
2013 року державна адміністрація,
комісії з питань погашення
управління соціального
заборгованості із заробітної
захисту населення
плати (грошового
Кролевецької районної
забезпечення), пенсій,
державної адміністрації,
стипендій та інших
управління Пенсійного фонду
соціальних виплат районної
України в Кролевецькому
державної адміністрації
районі.
платників
–
боржників
Фонду, які не сплачують
внески, чим порушують
пенсійні права застрахованих
осіб
Всього по завданню 2
Всього по пріоритету
Пріоритет 3.6. Охорона здоров'я, материнства та дитинства
Завдання 1. Удосконалення акушерсько-педіатричної допомоги

8

9

Погашення заборгованості до
Пенсійного фонду України,
забезпечення соціальних прав
застрахованих осіб.

-

Підвищення
рівня Протягом Центральна районна лікарня
Покращення
забезпечення медикаментами 2013 року
медикаментозного
для надання невідкладної
забезпечення дітей пільгової
допомоги
дітям
у
категорії
стаціонарах та забезпечення
лікуванням в амбулаторних
умовах
дітей
пільгових
категорій за рахунок дотації
місцевим
бюджетам
з
обласного бюджету.
Всього по завданню 1
0
Завдання 2. Реформування системи охорони здоров’я з метою підвищення якості та доступності медичних послуг на всіх рівнях,
насамперед первинної медико-санітарної допомоги.
1. Впровадження
Протягом Центральна районна лікарня
1500,0
0
0
Модернізація
закладів
телемедицини,
придбання 2013 року
охорони здоров’я
цифрового рентгенапарату.
2. Забезпечення
закладів Протягом Центральна районна лікарня
200,0
50,0
0
1.

1

3.

4.

5.

6.

7.

2
первинної ланки табельним
оснащенням
Проведення
капітального
ремонту
приміщення
Обтівської та Тулиголівської
АЗПСМ
Проведення
капітального
ремонту даху Мутинської
АЗПСМ
Дооснащення
кабінету
функціональної діагностики
ЦРЛ сучасним обладнанням
Проведення
капітального
ремонту хірургічного та
приймального відділення
Придбання
санітарних
автомобілів

Придбання
електрокоагулятора
для
хірургічного відділення та
жіночої консультації
9. Проведення інформаційної
та
освітньо
роз’яснювальної
роботи
серед населення району
щодо формування здорового
способу життя.
10. Проведення
ремонту
приміщення
Бистрицької
АЗПСМ
8.

3
2013 року

4

5

6

7

8

Протягом Центральна районна лікарня
2013 року

0

0

40,0

Протягом Центральна районна лікарня
2013 року

110,0

0

0

Протягом Центральна районна лікарня
2013 року

0

150,0

0

Протягом Центральна районна лікарня
2013 року

700,0

0

0

Протягом Центральна районна лікарня
2013 року

150,0

150,0

150,0

Протягом Центральна районна лікарня
2013 року

0

0

30,0

Протягом Центральна районна лікарня
2013 року

0

0

0

0

0

0

20,0

0

2013

Центральна районна лікарня,
сільська рада

9

Створення умов для надання
якісної медичної допомоги

150,0 Забезпечення
доступності
надання
невідкладної
медичної допомоги
0
Профілактика
післяопераційних ускладнень
Запобігання виникнення та
розповсюдження захворювань,
в т.ч. соціально-небезпечних

Всього по завданню 2
2660,0 150,0
400,0
190
Завдання 3. Забезпечення лікувально-профілактичних закладів району лікарськими кадрами та їх підготовка.
1. Навчання лікарів –інтернів з Протягом Центральна районна лікарня
20,0
Покращення
кадрового
спеціальностей, необхідних 2013 року
забезпечення первинної ланки
для ЛПЗ.
Всього по завданню 3
20,0
Завдання 4. Покращення фінансування закладів охорони здоров'я.

1
1.

2

3
4
коштів Протягом Центральна районна лікарня
джерел, 2013 року

5

6

7

8

Залучення
позабюджетних
незаборонених
законодавством.
2. Забезпечення співпраці з
страховими компаніями
3. Сприяння
діяльності Протягом Центральна районна лікарня,
лікарняної каси району.
2013 року районна лікарняна каса
Всього по завданню 4
Всього по пріоритету
2660,0 150,0
420,0
190,0
Пріоритет 3.7. Освіта
Завдання 1. Забезпечення функціонування мережі закладів освіти відповідно до потреб населення району.
1. Створення
медико
- Протягом Відділ освіти, молоді та спорту
68,0
2013 року районної
психологічної консультації
державної
адміністрації

2.

3.

4.

5.

Охоплення
позашкільною
освітою до 20% учнів
сільської місцевості
Проведення роботи щодо
створення
умов
для
організованого підвезення до
місця
навчання
учнів
сільських
шкіл,
які
проживають
за
межею
пішохідної
доступності,
придбання
шкільного
автобусів.
Продовження
практики
надання
регіональної
стипендії для обдарованої
молоді Кролевеччини.

Протягом Відділ освіти, молоді та спорту
2013 року районної
державної

34,8

адміністрації
Протягом Відділ освіти, молоді та спорту
2013 року районної
державної
адміністрації
760

380,0

Протягом Відділ освіти, молоді та спорту
2013 року районної
державної
адміністрації

Протягом Відділ освіти, молоді та спорту
Участь у програмі „Дитячі
2013 року районної
державної
меблі Сумщини”.
адміністрації
Всього по завданню 1
760,0

9
Покращення
фінансування
закладів охорони здоров’я

Своєчасне виявлення, облік
дітей з вадами розвитку,
визначення
для
них
адекватних форм соціально –
педагогічної чи медичної
допомоги.
Залучення до позашкільної
освіти більшої кількості дітей
сільської місцевості
Охоплення
організованим
підвезенням до 100% учнів
сільських шкіл

140,0

20,7

Стимулювання
дитини

розвитку

100,06

60,14

Покращення умов навчання та
відпочинку дітей

480,06

323,64

1
2
Завдання 2. Підвищення якості
закладів освіти
1. Забезпечення використання
сучасних
інформаційних
технологій у навчальновиховному процесі.
2.
Придбання
комп’ютерних
класів

3
4
5
6
7
8
9
надання освітніх послуг навчальними закладами, модернізація існуючої матеріально-технічної бази
Протягом Відділ освіти, молоді та спорту
2013року районної
державної
адміністрації

Підвищення якості навчання

Протягом Відділ освіти, молоді та спорту 200,0
100,0
Комп’ютеризація
закладів
2013 року районної
державної
освіти
адміністрації
3.
Протягом Відділ освіти, молоді та спорту
Капітальний ремонт котельні
2013 року районної
державної
Камінського НВК
адміністрації
4.
Протягом Відділ освіти, молоді та спорту
40,0
Ремонт
криши
2013 року районної
державної
Буйвалівського НВК
адміністрації
200,0
100,0
40,0
Всього по завданню 2
Завдання 3. Забезпечення функціонування закладів дошкільної освіти з метою максимального охоплення дітей.
1. Здійснення обліку дітей Протягом Відділ освіти, молоді та спорту
0
Забезпечення охоплення дітей
дошкільного віку.
2013 року районної
державної
дошкільними
навчальними
адміністрації
закладами
5. Здійснення
соціально- Протягом Відділ освіти, молоді та спорту
0
педагогічного
патронату 2013 року районної
державної
дітей старшого дошкільного
адміністрації
віку, що не відвідують
дошкільні заклади.
6. Капітальний ремонт даху Протягом Відділ освіти, молоді та спорту
80,0
Обтівського
дитячого 2013 року районної
державної
навчального закладу
адміністрації
7. Встановлення пластикових Протягом Відділ освіти, молоді та спорту
20,0
вікон
в
Обтівському 2013 року районної
державної
дитячому
навчальному
адміністрації
закладі
8. Ремонт системи опалення Протягом Відділ освіти, молоді та спорту
54,0
Дубовицьког
дитячого 2013 року районної
державної
навчального закладу «Казка»
адміністрації
9. Реконструкція опалення та Протягом Відділ освіти, молоді та спорту
70,0
встановлення
пластикових 2013 року районної
державної
вікон
в
Буйвалівському
адміністрації

1

2

3

4

5

6

7

8
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дитячому
навчальному
закладі
10. Капітальний ремонт будівлі
Відділ освіти, молоді та спорту
750,0
0
Камінського
дитячого
районної
державної
навчального закладу
адміністрації
11. Встановлення
внутрішніх Протягом Відділ освіти, молоді та спорту
34,0
санітарних вузлів та заміна 2013 року районної
державної
вікон на енергоефективні у
адміністрації
Тулиголівському дитячому
навчальному закладі
Всього по завданню 3
750,0
258
Всього по пріоритету
960,0 1330,06 581,64
Пріоритет 3.8. Фізична культура і спорт
Завдання 1. Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом.
1. Забезпечення збереження та Протягом сектор молоді та спорту
Підвищення рівня залучення
розвитку мережі дитячо- 2013 року відділу освіти, молоді та
до змістовного дозвілля та
юнацьких спортивних шкіл,
спорту районної державної
відпочинку
населення,
збільшення їх фінансування
адміністрації.
насамперед,
молоді
із
для проведення учбовозбільшенням на 1% рівня
спортивної
роботи
та
охоплення населення руховою
придбання
спортивного
активністю
інвентарю і обладнання
2. Залучення
інвалідів
до Протягом сектор молоді та спорту
Забезпечення популяризації
активних занять різними 2013 року відділу освіти, молоді та
здорового способу життя
формами
фізкультурноспорту районної державної
реабілітаційних заходів.
адміністрації.
3. Проведення
районного Протягом сектор молоді та спорту
огляду – конкурсу „Краще 2013 року відділу освіти, молоді та
спортивне село”. Підтримка
спорту районної державної
фізкультурно-спортивних
адміністрації.
клубів сільських рад району
4. Сприяти
функціонуванню Протягом сектор молоді та спорту
Підвищення рівня залучення
міського центру фізичного 2013 року відділу освіти, молоді та
до змістовного дозвілля та
здоров'я населення „Спорт для
спорту районної державної
відпочинку населення
всіх” і розширенню мережі
адміністрації.
фізкультурно-спортивних
клубів за місцем проживання.

1
5.

2

3
4
5
6
7
8
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Будівництво
спортивного Протягом сектор молоді та спорту
майданчика для ігрових 2013 року відділу освіти, молоді та
видів спорту с. Реутинці.
спорту районної державної
адміністрації.
Всього по завданню 1
Завдання 2. Створення умов для розвитку олімпійських, не олімпійських, параолімпійських та дефлімпійських видів спорту,
розширення участі збірних команд району у змаганнях обласного та всеукраїнського рівнів.
1. Сприяння участі збірних Протягом сектор молоді та спорту
Гідне представлення району у
команд району у змаганнях 2013 року відділу освіти, молоді та
змаганнях
обласного,
обласного та всеукраїнського
спорту районної державної
всеукраїнського
та
рівнів.
адміністрації.
міжнародного рівнів.
2. Якісне формування складу Протягом сектор молоді та спорту
збірних команд району з 2013 року відділу освіти, молоді та
пріоритетних олімпійських
спорту районної державної
та не олімпійських видів
адміністрації.
спорту,
забезпечення
їх
належної підготовки.
3. Організація
проведення Протягом сектор молоді та спорту
районних
змагань
та 2013 року відділу освіти, молоді та
забезпечення
участі
у
спорту районної державної
обласних і всеукраїнських
адміністрації.
змаганнях відповідно до
єдиного плану фізкультурно
- оздоровчих та спортивних
заходів.
Всього по завданню 2
Завдання 3.Створення умов для розвитку футболу
1. Забезпечити
проведення Протягом сектор молоді та спорту
районних та участь у 2013 року відділу освіти, молоді та
обласних
змаганнях
з
спорту районної державної
футболу серед школярів та
адміністрації.
учнів
ДЮСШ,
серед
аматорів
та
участь
футбольного
клубу
ФК
«Кролевець» у обласних
змаганнях.

-

-

1
2.

2

3
4
5
6
7
8
9
Забезпечити
підтримку Протягом сектор молоді та спорту
спорту ветеранів, підтримку 2013 року відділу освіти, молоді та
розвитку міні-футболу.
спорту районної державної
адміністрації.
Всього по завданню 3
Всього по пріоритету
Пріоритет 3.9. Культура, туризм
Завдання 1. Упорядкування мережі закладів культури з метою забезпечення рівності прав і можливостей громадян у створенні,
використанні та поширенні культурних цінностей.
1. Упорядкування мережі
Протягом Відділ культури районної
У
Розширення можливостей з
закладів культури відповідно 2013 року державної адміністрації
межах
надання культурних послуг
до діючих нормативів
фінансу
(клубних, бібліотечних
вання
закладів).
галузі
2. Забезпечення зайнятості
Протягом Відділ культури районної
У
Упорядкування
мережі
працівників закладів
2013 року державної адміністрації
межах
громадських
музеїв,
культури в умовах повного
фінансу
покращення їх діяльності
робочого дня.
вання
галузі
Всього по завданню 1
Завдання 2. Зміцнення, розвиток та модернізація матеріально-технічної бази закладів культури
1. Проведення ремонтних робіт Протягом Відділ культури районної
10,0
Покращення
матеріальноАлтинівського
сільського 2013 року державної
адміністрації,
технічної
бази
закладів
будинку культури.
сільські ради
культури
2. Капітальний ремонт даху Протягом Відділ культури районної
100,0
Буйвалівського
будинку 2013 року державної
адміністрації,
культури
сільські ради
3. Проведення
капітального Протягом Відділ культури районної
20,0
ремонту
даху
центру 2013 року державної
адміністрації,
дозвілля для молоді
сільські ради
4. Проведення ремонтних робіт Протягом Відділ культури районної
265,0
Тулиголівського сільського 2013 року державної
адміністрації,
будинку культури
сільські ради
5. Проведення ремонтних робіт Протягом Відділ культури районної
0
150,0
Дубовицького
сільського 2013 року державної
адміністрації,
будинку культури.
сільські ради
6. Проведення ремонтних робіт Протягом Відділ культури районної
50,0
Реутинського
сільських 2013 року державної
адміністрації,

1
7.

2
3
4
будинків культури.
сільські ради
Проведення ремонтних
Протягом Відділ культури районної
робіт в приміщенні
2013 року державної адміністрації
районного Будинку культури

Зовнішній ремонт
приміщення районного
краєзнавчого музею
9. Технічне оснащення
сільських клубних закладів
району сучасною
апаратурою, музичними
інструментами, сценічними
костюмами.
10. Створення музею
партизанського руху та
реконструкція приміщення
флігеля Кочубеїв в
с. Дубовичі
8.

5

Погодження проектів
землеустрою щодо надання
земельних ділянок фізичним
та юридичним особам.
Погодження містобудівних
обґрунтувань щодо
розміщення, реконструкції,
пристосування об’єктів.

7

Протягом Відділ культури районної
2013 року державної адміністрації

68,3

Протягом Відділ культури районної
2013 року державної
адміністрації,
сільські ради

0

Протягом Відділ культури районної 640,0
2013 року державної
адміністрації,
Дубовицька сільська рада

0

Протягом Відділ культури районної
2013 року державної адміністрації

Всього по завданню 3
Завдання 4. Розвиток туристичної галузі району.

8

9

765,0

Всього по завданню 2
640,0
Завдання 3. Збереження об’єктів культурної спадщини
1. Виготовлення облікової
Протягом Відділ культури районної
документації на об’єкти
2013 року державної адміністрації
культурної спадщини.

2.

6

-

0

1278,3

Покращення інформаційного
обслуговування відвідувачів
бібліотек

150,0

У
межах
фінансу
вання
галузі
У
межах
фінансу
вання
галузі

Забезпечення
охорони
об’єктів культурної спадщини

-

1
1.

2
3
4
Виконання Програми
Протягом Відділ культури районної
розвитку туризму в районі на 2013 року державної адміністрації
2011-2015 роки.

2.

Видання інформаційнорекламної продукції серії
„Кролевеччина туристична”.

3.

Проведення рекламних турів Протягом
з популяризації
2013 року
туристичного потенціалу
району для представників
засобів масової інформації.
Забезпечення участі в
Протягом
регіональних та
2013 року
міжнародних туристичних
виставках, салонах,
фестивалях, форумах.

4.

5

6

Протягом Відділ культури районної
2013 року державної адміністрації

У
межах
фінансу
вання
галузі
У
межах
фінансу
вання
галузі
У
межах
фінансу
вання
галузі
15,7

Відділ культури районної
державної адміністрації

Відділ культури районної
державної адміністрації

Всього по завданню 4
Завдання 5. Забезпечення розвитку культури і культурного розмаїття.
1 Проведення Міжнародного
Вересень Відділ культури районної 100,0
літературно-мистецького
2013 року державної адміністрації
фестивалю „Кролевецькі
рушники”,
Хрестовоздвиженського
ярмарку.
2 Забезпечення участі
Протягом Відділ культури районної
мистецьких колективів
2013 року державної адміністрації
району в Міжнародних,
Всеукраїнських фестивалях і
святах, проведення районних
свят, культурно-мистецьких
заходів, акцій.
3 Проведення свята
Лютий Відділ культури районної
Партизанської слави.
2013 року державної адміністрації
Реконструкція бою партизанковпаківців з окупаційними

7
15,7

35,0

90,0

15,0

15,0

25,0

8

9
Створення
нового
туристичного продукту для
залучення туристів в район
Поширення інформації про
туристичні можливості краю

Поширення інформації про
туристичні можливості краю
Популяризація туристичного
потенціалу області з метою
залучення нових туристів

-

1

2
військами 1942 року в селі
Дубовичі.

3

4

5

6

7

4 Забезпечення участі творчих

Березень Відділ культури районної
2013 року державної адміністрації

30,0

5

Травень Відділ культури районної
2013 року державної адміністрації

5,0

колективів району в
заключному етапі обласного
культурно-мистецького
фестивалю „Талантами
уславлена земля – це рідна
Сумщина моя!” – творчому
звіті району в Сумському
обласному театрі ім. Щепкіна
Проведення районного
фестивалю творчості людей з
обмеженими фізичними
можливостями

6 Підтримка діяльності
районного осередку
Національної спілки
майстрів народного
мистецтва України шляхом
проведення спільних заходів

8

9

Протягом Відділ культури районної
2012 року державної адміністрації

Всього по завданню 5
100,0
50,0
165,0
0
Всього по пріоритету
740,0
50,0
1459,0 150,0
Пріоритет 3.10. Інформаційний простір
Завдання 1. Забезпечення розбудови орієнтованого на інтереси людей, відкритого інформаційного суспільства. Підвищення рівня
обізнаності громадськості з актуальних питань державної політики, ходу та завдань економічних і соціальних реформ
1. Оперативне
інформування Протягом Сектор з питань внутрішньої
Підвищення рівня довіри
громадськості про діяльність 2013 року політики
та
зв’язків
з
населення до регіональної
органів виконавчої влади
громадськістю
апарату
влади, розуміння та підтримка
через наявні інформаційні
районної
державної
її діяльності
канали – офіційний веб-сайт
адміністрації
органів влади Кролевецького
району,
на
шпальтах
районної
газети
„Кролевецький вісник”, на
районному радіомовленні.
2. Проведення
роботи
по Протягом Сектор з питань внутрішньої
збільшенню тиражу газети 2013 року політики
та
зв’язків
з

1

2
„Кролевецький вісник”.

3

4

5

6

7

громадськістю
апарату
районної
державної
адміністрації
Всього по завданню 1
Всього по пріоритету
Пріоритет 3.11. Формування толерантного суспільства
Завдання 1. Залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної політики
1. Проведення
заходів
з Протягом Сектор з питань внутрішньої
відзначення державних свят 2013 року політики
та
зв’язків
з
та пам’ятних дат, зокрема,
громадськістю
апарату
Дня Соборності України,
районної
державної
Дня вшанування учасників
адміністрації
бойових дій на території
інших держав, 67 річниці
Перемоги
у
Великій
Вітчизняній
війні,
Дня
пам’яті жертв політичних
репресій, Дня Державного
прапора
та
річниці
незалежності
України,
проведення 23 лютого 2012
року в с. Дубовичі заходів,
присвячених партизанському
параду
з’єднання
С.А.Ковпака на окупованій
території, Дня визволення
України від фашистських
загарбників,
інших,
з
широким залученням до їх
проведення
громадських
організацій.
2. Проведення консультацій з Протягом Сектор з питань внутрішньої
громадськістю
щодо 2013 року політики
та
зв’язків
з
найважливіших
питань
громадськістю
апарату
розвитку району, вирішення
районної
державної
актуальних
питань
адміністрації
життєзабезпечення
населення в рамках роботи

8

9

Установлення
ефективного
зворотного
зв’язку
між
владою
й
громадськістю
району.
Активізація
участі
громадськості у формуванні та
реалізації
державної
та
регіональної
політики,
урахування
пропозицій
інститутів
громадянського
суспільства
у
вирішенні
завдань
соціальноекономічного і культурного
розвитку регіону

1

2
3
4
5
6
7
8
9
консультативно-дорадчих
органів
при
районній
державній адміністрації
3. Проведення
за
участю Протягом Сектор з питань внутрішньої
Проведення роз’яснювальної
представників
місцевих 2013 року політики
та
зв’язків
з
роботи
щодо
актуальних
органів виконавчої влади та
громадськістю
апарату
правових,
економічних,
органів
місцевого
районної
державної
соціальних та інших питань
самоврядування
єдиних
адміністрації
державотворення.
інформаційних днів, інших
Інформування жителів району
заходів (публічних звітів
про
діяльність
місцевих
керівників органів влади) для
органів виконавчої влади,
інформування громадськості
органів
місцевого
з питань державної та
самоврядування
регіональної
політики,
врахування
позиції
населення щодо розвитку
територій
та
життєзабезпечення місцевих
громад
Всього по завданню 1
Завдання 2. Дотримання свободи віросповідання, толерантності, поважного ставлення та налагодження співпраці між представниками
різних релігійних конфесій та церков.
1. Проведення
громадською Протягом Сектор з питань внутрішньої
Підтримка
ініціатив
радою
при 2013 року політики
та
зв’язків
з
громадськості при реалізації
райдержадміністрації
громадськістю
апарату
заходів регіональної політики.
"круглих
столів",
районної
державної
Сприяння
впровадженню
громадських
слухань
та
адміністрації
актуальних та суспільнорозроблення пропозицій та
значущих
проектів
рекомендацій
щодо
громадськості
додержання законодавства
про свободу совісті та
релігійні організації.
Всього по завданню 2
Завдання 3. Забезпечення реалізації конституційних прав національних меншин району на задоволення своїх національно-культурних,
освітніх та інших потреб.

1
1.

2

3
4
Проведення
засідання Протягом Сектор з питань внутрішньої
"круглого столу" з питань 2013 року політики
та
зв’язків
з
діяльності
національних
громадськістю
апарату
меншин району.
районної
державної
адміністрації

5

6

7

8

9
Запобігання
проявам
міжконфесійної
ворожнечі,
ксенофобії,
сприяння
консолідації української нації
Координація
зусиль
державних
органів
та
громадськості регіону у сфері
захисту суспільної моралі.

Всього по завданню 3
Всього по пріоритету
Пріоритет 3.12. Охорона навколишнього природного середовища
Завдання 1. Охорона та раціональне використання земель
1. Створення захисних лісових Протягом ДП
„Кролевецький
Збільшення лісистості, захист
насаджень на еродованих
2013 року агролісгосп”
водних об’єктів та ріллі
землях, вздовж водних
об’єктів та полезахисних
смуг
Всього по завданню 1
Завдання 2. Охорона та раціональне використання водних ресурсів
1. Забезпечення
ліквідації Протягом Міська рада
Покращення умов проживання
підтоплення
житлового 2013 року
населення
фонду м. Кролевець.
2. Будівництво водо підпірної Протягом Камінська
сільська
рада, 340,0
споруди на р. Клевень
2013 року сектор житлово-комунального
господарства та будівництва
районної
державної
адміністрації
Всього по завданню 2
340,0
Завдання 3. Сприяння створенню в місті та населених пунктах району системи збору, видалення та сортування твердих побутових
відходів.
1. Організація
вивезення Протягом Міська рада
Охорона навколишнього
твердих побутових відходів 2013 року
природного середовища
із
приватного
сектору
м. Кролевець.

1
2.

2

3
4
5
6
7
8
9
Проведення
заходів
з Протягом Міська та сільські ради,,
Розвиток зелених зон,
озеленення та благоустрою 2013 року громадські організації
благоустрій населених пунктів
міста і сіл
Всього по завданню 3
Завдання 4. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів.
1. Попередження всіх видів Протягом Головний спеціаліст північноСтворення нових, розширення
нелегального використання 2013 року західного
регіонального
існуючих
територій
та
природних ресурсів, в тому
відділу
Державного
об’єктів природно-заповідного
числі браконьєрства.
управління
охорони
фонду, припинення втрат
природного
навколишнього
біологічного та ландшафтного
середовища
в
Сумській
різноманіття
області.
Всього по завданню 4
Всього по пріоритету
340,0
Пріоритет 3.13. Охорона праці
Завдання 1. Підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного технічного контролю за станом виробництв,
технологій та продукції, а також сприяння підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов праці
1. Організація та проведення Протягом Державний
інспектор
з
Зниження рівня виробничого
всебічних
(комплексних) 2013 року промислової безпеки, охорони
травматизму
перевірок
додержання
праці
Територіального
законів
та
інших
управління
нормативно-правових актів з
Держгірпромнагляду
по
охорони праці
Сумській області, управління
соціального захисту населення
районної
державної
адміністрації
2. Організація та проведення Протягом Державний
інспектор
з
Підвищення рівня безпеки
цільових
перевірок 2013 року промислової безпеки, охорони
додержання
закону
та
праці
Територіального
нормативних-правових актів
управління
про
об’єкти
підвищеної
Держгірпромнагляду
по
небезпеки.
Сумській області, управління
соціального захисту населення
районної
державної
адміністрації
3. Ремонт пожежного депо
сільська рада
70,0
Підвищення рівня безпеки
Зазірківської сільської ради
Всього по завданню 1
70,0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Завдання 2. Забезпечення належного державного нагляду за безпечною експлуатацією об’єктів підвищеної небезпеки
1. Організація та проведення Протягом Державний
інспектор
з
Проведення
суб’єктами
цільових
перевірок 2013 року промислової безпеки, охорони
господарської
діяльності
додержання законодавства та
праці
Територіального
декларування
безпеки
нормативних-правових актів
управління
об’єктів підвищеної небезпеки
про
об’єкти
підвищеної
Держгірпромнагляду
по
небезпеки
Сумській області
Завдання 3. Підвищення рівня підготовки роботодавців та відповідальних посадових осіб з питань охорони праці.
1. Проведення інформаційно- Протягом Управління
соціального
Висвітлення стану охорони
роз'яснювальної роботи з 2013 року захисту населення районної
праці, рівня травматизму,
питань охорони праці через
державної адміністрації
досвіду
роботи
окремих
засоби масової інформації
підприємств,
установ
та
організацій
щодо
профілактичної
роботи,
пропаганда здорового способу
життєдіяльності
2. Забезпечення
Протягом Управління
соціального
Підвищення рівня безпеки
функціонування
постійно 2013 року захисту населення районної
діючих курсів з охорони
державної адміністрації
праці, охоплення навчанням
близько 100 осіб.
Всього по пріоритету
70,0
Пріоритет 3.14. Забезпечення законності і правопорядку
Завдання 1. Підвищення ефективності роботи правоохоронних органів у забезпеченні законності і правопорядку.
1. Проведення
заходів
з Протягом Кролевецький РВ УМВС
Зменшення кількості злочинів,
попередження
майнових 2013 року України в Сумській області.
забезпечення охорони
видів злочинів.
громадського порядку
2. Організація профілактичних Протягом Кролевецький РВ УМВС
відпрацювань
2013 року України в Сумській області.
адміністративних дільниць зі
складною
оперативною
обстановкою.
3. Проведення
заходів
з Протягом Кролевецький РВ УМВС
протидії
рецидивів 2013 року України в Сумській області.
злочинності.
4. Забезпечення
охорони Протягом Кролевецький РВ УМВС
громадського порядку на 2013 року України в Сумській області.
вулицях та в громадських

1

2
3
4
5
6
7
8
9
місцях на території міста та
району.
5. Попередження
злочинів, Протягом Кролевецький
РВ
УМВС
скоєних неповнолітніми та 2013 року України в Сумській області,
профілактика
служба у справах дітей
наркозлочинності
серед
районної
державної
даної категорії осіб.
адміністрації.
Всього по завданню 1
Завдання 2. Залучення виробничого потенціалу установ виконання покарань в економіку району
1. Реалізація
заходів, Протягом відділ економічного розвитку
Підвищення
ефективності
передбачених
обласною 2013 року та торгівлі районної державної
використання
виробничого
програмою
залучення
адміністрації,
керівники
потенціалу
підприємств,
виробничого
потенціалу
підприємств,
установ,
установ виконання покарань,
установ виконання покарань
організацій
створення нових робочих
в економіку Сумської області
місць
та
досягнення
на
2010-2015
роки
максимального
рівня
(затверджена
рішенням
забезпечення
засуджених
Сумської обласної ради від
роботою
15.10.2010)
Завдання 3. Реалізація заходів з територіальної оборони, організації призову до лав Збройних Сил України.
1 Забезпечення призову
Протягом Кролевецький
РВ
УМВС
Проведення
призову
громадян на строкову
2013 року України в Сумській області
відповідно законодавства
військову службу до лав
Збройних Сил України.
Всього по завданню 3
Всього по пріоритету
Пріоритет 4. Розвиток міжнародної співпраці
Завдання 1. Пошук нових партнерів та ринків збуту товарів та послуг
1. Забезпечення
позитивного Протягом відділ економічного розвитку
Зростання обсягів зовнішньої
іміджу регіону на зовнішніх 2013 року та торгівлі районної державної
торгівлі.
Забезпечення
ринках
та
презентація
адміністрації
позитивного іміджу регіону на
зовнішньоекономічного
зовнішніх ринках. Презентація
потенціалу району
можливостей
підприємств
регіону перед закордонними
діловими колами
2. Організація участі суб’єктів Протягом відділ економічного розвитку
Подальше
збереження
господарювання району в 2013 року та торгівлі районної державної
позитивної
динаміки
регіональних, національних
адміністрації
постачань
продукції

1

3.

2
3
4
та міжнародних виставковоярмаркових заходах
Розширення номенклатури Протягом Керівники підприємств
випуску
продукції, 2013 року
покращення її якості

5

6

7

8

9
машинобудування
та
переробки зерна, адаптація до
нових цін на імпортовані
енергоносії
деревообробної
промисловості та збереження
позицій на зовнішніх ринках
експортерів регіону
Сприяння
євроінтеграції
регіону

Проведення в районі "Дня Травень- Сектор з питань внутрішньої
Європи"
червень політики
та
зв’язків
з
2013 року громадськістю
апарату
районної
державної
адміністрації
Всього по завданню 1
Всього по пріоритету
Пріоритет 5. Поліпшення якості державного управління
Завдання 1. Проведення районного конкурсу "Кращий державний службовець" та участь представників району в обласному конкурсі,
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 "Про проведення щорічного Всеукраїнського
конкурсу "Кращий державний службовець".
1. Організація та проведення Квітень, Керівник
апарату,
відділ У межах коштів, передбачених
Виявлення
найкращих
районного
конкурсу червень організаційно-кадрової роботи райдержадміністрації в
представників
органів
"Кращий
державний 2013 року апарату,
керівники державному бюджеті.
державної влади в районі для
службовець",
участь
структурних
підрозділів
їх участі у ІІ обласному турі
переможців в обласному
райдержадміністрації.
конкурсу
конкурсі.
Завдання 2. Організація участі Всеукраїнської спартакіади серед збірних команд державних службовців Сумської області, відповідно до
спільного наказу Головного управління державної служби України та Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту від 28 вересня 2007
року № 258/3470 "Про затвердження Положення про проведення Всеукраїнської спартакіади серед збірних команд державних
службовців Автономної Республіки Крим, областей, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій".
1. Організація та проведення Квітень Керівник
апарату,
відділ Районний бюджет
Залучення
державних
районного етапу змагань 2013 року організаційно-кадрової роботи
службовців
до
занять
Всеукраїнської спартакіади,
апарату,
керівники
фізичною
культурою
і
забезпечення участі збірної
структурних
підрозділів
спортом,
організація
їх
команди району в обласному
райдержадміністрації.
активного
відпочинку,
етапі змагань.
розвиток
найбільш
популярних видів спорту,
пропаганда здорового способу
життя
4.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Завдання 3. Участь районної державної адміністрації у Всеукраїнському конкурсі "Приязна адміністрація", відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 933 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Приязна адміністрація".
1. Підготовка та участь у 2012 Вересень, Керівник
апарату,
відділ У
межах
затверджених
у Виявлення
найкращих
році
в
Всеукраїнському жовтень організаційно-кадрової роботи відповідних
представників
органів
конкурсі
"Приязна 2013 року апарату,
керівники бюджетах призначень під час державної влади в районах
адміністрація".
структурних
підрозділів складання кошторисів
для їх участі у ІІ обласному
райдержадміністрації.
турі конкурсу
Завдання 4. Забезпечити функціонування центру надання адміністративних послуг Кролевецької районної державної адміністрації,
відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 № 737 „Про заходи щодо упорядкування адміністративних
послуг”, від 05 січня 2011 № 33 „Деякі питання надання платних адміністративних послуг”.
1. Організація та забезпечення І півріччя Перший заступник голови У
межах
затверджених
у Створення
зручних
і
функціонування
центру 2013 року районної
державної відповідних
сприятливих
умов
для
надання
адміністративних
адміністрації,
керівники бюджетах призначень під час отримання
послуг
послуг
Кролевецької
структурних
підрозділів складання кошторисів
громадянам,
суб’єктам
районної
державної
районної
державної
господарювання, забезпечення
адміністрації
адміністрації.
відкритості інформації про
діяльність органів виконавчої
влади:
Завдання 5. Ведення структурними підрозділами райдержадміністрації електронного кадрового обліку державних службовців
(електронна особова справа), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1151 "Про внесення змін до
порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади".
1. Використання відповідного Протягом Керівники структурних
Державний бюджет
Забезпечення
ефективного
програмного
забезпечення 2013 року підрозділів
функціонування
ЄДКС
для ведення комп’ютерного
райдержадміністрації.
"Кадри",
системи
обліку електронних особових
електронного обліку особових
справ
державних
справ державних службовців
службовців.
Всього по пріоритету

-

-

-

-

Додаток 1.2 до Програми

Перелік проектів з термомодернізації бюджетних установ,
що претендують на фінансування за рахунок "зелених інвестицій" у 2013 році

№
п/п

Назва проекту/заходу

Вартість
проекту
(грн.)

Очікувані
обсяги
скорочення
викидів (тонн
СО2-екв.)

Загальна площа
стін, що
підлягають
утепленню, м2

Загальна площа
вікон та дверей,
що підлягають
заміні, м2

Загальна площа
даху, що
підлягає
утепленню, м2

1

Капітальний ремонт будівлі дитячої консультації центральної
районної лікарні в м. Кролевець Сумської області. Утеплення
фасадів, горищ, заміна вікон

1368318

95,04

1436,1

350,9

832,9

2

Капітальний ремонт будівлі поліклініки центральної
районної лікарні в м. Кролевець Сумської області. Утеплення
фасадів, горищ, заміна вікон

1085149

75,76

869,4

358

972,9

3

Капітальний ремонт будівлі Кролевецької спеціалізованої школи
№ 1. Утеплення фасадів, горищ, заміна вікон

3038129

91,7

2679

910,6

1907,5

4

Капітальний ремонт будівлі Кролевецької спеціалізованої школи
№ 3. Утеплення фасадів, горищ, заміна вікон

4066270

122,9

2745

1425,9

3171

5

Капітальний ремонт будівлі гуртожитку Державного професійнотехнічного навчального закладу "Кролевецького вищого
професійного училища", м. Кролевець Сумської області. Утеплення
фасадів, покрівлі, заміна вікон

2473721

57,87

2005,5

553,7

924

6

Капітальний ремонт будівлі учбового корпусу Державного
професійно-технічного навчального закладу "Кролевецького
вищого професійного училища", м. Кролевець Сумської області.
Утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон

1852694

45,35

1474,8

455,3

648

7

Капітальний ремонт будівлі громадсько-побутового корпусу
Державного професійно-технічного навчального закладу
"Кролевецького вищого професійного училища",
м. Кролевець Сумської області. Утеплення фасадів, покрівлі, заміна
вікон

1596997

42,3

1237,9

276,1

1180

8

Капітальний ремонт будівлі Кролевецької загальноосвітньої школи
№ 5. Утеплення горищ, заміна вікон

1078163

31,4

0

454

1520

9

Капітальний ремонт будівлі Кролевецького дошкільного
навчального закладу (ясла-садок) № 10 в м. Кролевець Сумської
області. Утеплення фасадів, горищ, заміна вікон

1866624

51,8

1697

546

1252

10

Капітальний ремонт будівлі Кролевецького навчально-виховного
комплексу № 4. Утеплення фасадів, горищ, заміна вікон

800587

24,06

468,3

306,9

595

Всього:

19226652

Додаток 1.3 до Програми

Перелік енергоефективних проектів,
які потребують першочергової реалізації в 2013 році, заходу "Проведення модернізації об’єктів комунального господарства,
у тому числі переведення котелень, що обслуговують об’єкти соціальної сфери, на використання відновлювальних джерел
енергії" згідно Державної цільової економічної програми енергоефективності

1

№ п/п

2

3

Назва проекту

Наявність
проектнокошторисної
документації,
затвердженої
наказом №

4

5

Термін
Термін окупності
реалізації
проекту, років
проекту, рік

6

7

8

Економія
коштів,тис.
грн., туп

Обсяг
фінансування, тис.
грн.

Урахування
проектів у
регіональній
програмі

1

Реконструкція системи теплопостачання ДНЗ
№ 11 по бульвару Шевченка, 26А,
м. Кролевець. Дообладнання твердопаливним
котлом

У наявності,
затверджено

2013

0,5

432

478

Ураховано

2

Реконструкція системи теплопостачання ДНЗ
№ 5 по вул. Першотравнева, 4, м. Кролевець.
Дообладнання твердопаливним котлом

У наявності,
затверджено

2013

0,5

198

343

Ураховано

3

Реконструкція системи теплопостачання ДНЗ
№ 6 по вул. Роменця, 17, м. Кролевець.
Дообладнання твердопаливним кот-лом

У наявності,
затверджено

2013

0,5

305

307

Ураховано

4

Реконструкція системи теплопостачання ДНЗ
№ 7 по вул. Гвардійська, 56, м. Кро-левець.
Дообладнання твердопаливним котлом

У наявності,
затверджено

2013

0,5

300

290

Ураховано

5

ЦРЛ в м. Кролевець Сумської області.
Реконструкція теплопостачання ЦРЛ.
Дообладнання існуючої газової котельні
твердопаливними котлами

У наявності,
затверджено

2013

0,5

702

2514

Ураховано

Всього:

3932

