Додаток 1

Заходи щодо реалізації програми економічного і соціального розвитку Кролевецького району на 2015 рік
1

2

3

4

№
з/п

Заходи

Термін
виконання

Відповідальний
виконавець

5
6
7
8
Джерела та обсяги фінансування,
тис. гривень
Державни Обласний Місцевий
Інші
й бюджет бюджет
бюджет джерела

9
Очікувані результати
виконання заходу

Напрям 1. Розвиток реального сектору економіки та інфраструктури
1.1. 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 Управління
економічного
Поліпшення базової місцевої
швейцарсько-українського
року
розвитку
і
торгівлі
інфраструктури
у
сфері
проекту
"Підтримка
райдержадміністрації, відділ
водопостачання
децентралізації в Україні"
містобудування, архітектури
DESPRO (м.Кролевець)
та
житлово-комунального
господарства
райдержадміністрації.
Всього по завданню 1
Завдання 2. Формування портфелю інвестиційних пропозицій регіону
1. Оновлення бази вільних Протягом Управління
економічного
Формування оновленої бази з
земельних
ділянок, 2015 року розвитку
і
торгівлі
метою
здійснення
виробничих приміщень та
райдержадміністрації, відділ
інвестиційних проектів
інвестиційних проектів
Держкомзему,
міська
та
сільські ради
2. Формування
переліку Протягом Управління
економічного
Отримання
коштів
для
об’єктів,
будівництво, 2015 року розвитку
і
торгівлі
реалізації
регіональних
реконструкція
та
райдержадміністрації
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 Управління
економічного
Отримання
державної
об’єктів, будівництво та 2015 року розвитку
і
торгівлі
підтримки
для
реалізації
реконструкція яких буде
райдержадміністрації, відділ
регіональних
інвестиційних

1

4
5
6
містобудування, архітектури
та
житлово-комунального
господарства
райдержадміністрації.
4. Формування
переліку Протягом Управління
економічного
об’єктів,
будівництво, 2015 року розвитку
і
торгівлі
реконструкція та капітальний
райдержадміністрації, відділ
ремонт
яких
буде
містобудування, архітектури
здійснюватись за рахунок
та
житлово-комунального
коштів бюджету розвитку
господарства
районного та обласного
райдержадміністрації.
бюджетів.
Всього по завданню 2
Завдання 3. Здійснення заходів з метою підвищення інвестиційного іміджу району.
1. Залучення до участі у Протягом Управління
економічного
районних, сприяння участі у 2015 року розвитку
і
торгівлі
обласних,
всеукраїнських
райдержадміністрації
виставкових та ярмаркових
заходах.
2. Участь
у
формуванні Протягом Управління
економічного
привабливого інвестиційного 2015 року розвитку
і
торгівлі
іміджу
Кролевецького
райдержадміністрації
району та поліпшенні умов
діяльності
інвесторів.
Проведення
роботи
із
залучення
інвестицій
в
економіку
району
за
принципом
"єдиного
інвестиційного вікна".
Всього по завданню 3
Всього по пріоритету
1.2. Промисловість, інноваційний розвиток
Завдання 1. Проведення оновлення основних фондів за рахунок власних коштів підприємств.
1. Придбання
промисловими 2015 рік Промислові підприємства
підприємствами обладнання,
машин та техніки.
2.

2
здійснюватись за рахунок
коштів державного бюджету

Технічне

переоснащення

3

2015 рік

Підприємство

об’єднання

7

8

9
проектів

Поліпшення базової місцевої
інфраструктури в наступних
сферах: енергозбереження та
енергозберігаючі технології,
водопостачання,
охорона
здоров'я,
охорона
навколишнього середовища та
інше
-

Залучення
потенційних
інвесторів
до
реалізації
регіональних
інвестиційних
проектів
Забезпечення
ефективної
реалізації
інвестиційних
проектів в рамках "єдиного
інвестиційного
вікна",
зокрема,
проходження
дозвільних та погоджувальних
процедур
у
максимально
стислий термін відповідно до
чинного законодавства

867,9 Зменшення
собівартості,
розширення
асортименту
продукції, зростання обсягів
реалізованої продукції на 1,6%
1534,1 Створення 12 нових робочих

1

2
виробництва
об’єднання
Кролевецьке
виробниче
Українського
сліпих

3
підприємства
громадян
учбовопідприємство
товариства

4
громадян Кролевецьке учбововиробниче
підприємство
Українського
товариства
сліпих

5

6

7

8

9
місць

Всього по завданню 1
2402,0
Завдання 2. Поглиблення кооперованих зв'язків промислових підприємств району з науковими установами з метою модернізації
виробництв, запровадження енергозберігаючих технологій та підготовки висококваліфікованих кадрів для підприємств
1. Модернізація
2015 рік Філія філії ПАТ «Державна
6917,0 Зниження вартості тарифу
енергопостачання та перехід
продовольчо-зернова
за 1 кВт електроенергії на
до 1 класу енергоспоживання
корпорація
України»
22%.
Щорічна
економія
філії
ПАТ
«Державна
«Кролевецький
комбінат
до 3 млн. гривень.
продовольчо-зернова
хлібопродуктів»
корпорація
України»
«Кролевецький
комбінат
хлібопродуктів»
2. Забезпечення
потреб Протягом Промислові підприємства
Визначення
потреб
промислового
комплексу 2015 року
промислових підприємств у
району
у
кадрах за спеціальностями,
висококваліфікованих кадрах
забезпечення
випускників
вищих навчальних закладів,
професійно-технічних училищ
першим робочим місцем
Всього по завданню 2
6917,0
Завдання 3. Формування внутрішнього споживчого ринку за рахунок місцевих товаровиробників
1. Формування та розміщення Протягом Управління економічного
Підтримка
місцевих
на
офіційному
сайті 2015 року розвитку і торгівлі
товаровиробників,
Кролевецької
районної
Кролевецької районної
розширення ринків збуту
державної
адміністрації
державної адміністрації,
реєстру
товаровиробників
промислові підприємства
району
Всього по завданню 3
Всього по пріоритету
9319,0
1.3. Агропромисловий комплекс
Завдання 1. Розвиток виробництва з впровадженням енерго- та ресурсозберігаючих технологій утримання і відгодівлі худоби.
Оновлення
машино- Протягом Управління агропромислового
5700
Покращення
матеріальнотракторного
парку 2015 року розвитку районної державної
технічного стану техніки,

1

2
сільськогосподарських
підприємств
:придбання
нової сільськогосподарської
техніки

3

4

5

6

7

8

адміністрації
,керівники
сільськогосподарських
підприємств

Всього по завданню 1
Завдання 2. Сприяння розвитку інфраструктури аграрного ринку.
1. Будівництво елеватора та Протягом ПрАТ «Компанія Райз
цеху
по
виробництву 2015 року «Алтинівська філія»
комбікормів
2. Проведення
семінарів, Протягом Управління агропромислового
нарад,консультацій,
2015 року розвитку районної державної
розповсюдження методичної
адміністрації
літератури щодо розвитку
мережі
підприємств
аграрного ринку, надання
рекомендацій
стосовно
підготовки
бізнес-планів,
налагодження
бухгалтерського обліку.
3. Ефективне функціонування Протягом Управління агропромислового
обслуговуючих
2015 року розвитку районної державної
сільськогосподарських
адміністрації
кооперативів.

зростання
праці.

-

-

9
продуктивності

5700,0
470000 Сушка та доробка зерна
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
470000
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
2015 року розвитку районної державної
жителів сільської місцевості.
спеціалістам
адміністрації
сільгосппідприємств з
питань організації оплати
праці та проведення
щомісячного моніторингу
рівня середньомісячної
заробітної плати працівників
2. Проведення зборів трудових Протягом Управління агропромислового
колективів
2015 року розвитку районної державної

1

2
сільгосппідприємств
по
укладанню
колективних
договорів та затвердження
положення про оплату праці
відповідно
до
вимог
Генеральної галузевої та
регіональної угоди.

3

4

5

6

7

8

9

адміністрації

Всього по завданню 3
Завдання 4. Підвищення розміру орендної плати за користування земельними паями.
1.Проведення результативної Протягом Управління агропромислового
роботи щодо укладення
2015 року розвитку районної державної
додаткових угод до діючих
адміністрації
договорів оренди з
власниками земельних паїв
на зміну орендної плати у
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.
1. Розміщення на сайті та у
Протягом Управління агропромислового
засобах масової інформації 2015 року розвитку районної державної
матеріалів щодо
адміністрації
інвестиційної привабливості
району та пропозицій з
реалізації інвестиційних
проектів
2. Запровадження постійного
моніторингу здійснення
інвестиційної діяльності в
агропромисловому
комплексі.
3. Організаційне забезпечення Протягом Управління агропромислового
укладання соціально2015 року розвитку районної державної
економічних угод між
адміністрації
сільськими радами і
сільськогосподарськими

Створення сприятливих умов
для подальшого розвитку
сільських територій,
покращення рівня життя на
селі.

Розміщення на сайті та у
засобах масової інформації
матеріалів щодо інвестиційної
привабливості району та
пропозицій з реалізації
інвестиційних проектів
Запровадження постійного
моніторингу здійснення
інвестиційної діяльності в
агропромисловому комплексі.
Організаційне забезпечення
укладання соціальноекономічних угод між
сільськими радами і
сільськогосподарськими
підприємствами – орендарями
землі та проведення

1

2
підприємствами –
орендарями землі та
проведення моніторингу
виконання укладених угод

3

4

5

6

7

8

9
моніторингу виконання
укладених угод

Всього по завданню 5
Всього по пріоритету
475700
1.4. Транспорт та транспортна інфраструктура
Завдання 1. Забезпечення належної якості обслуговування пасажирів
1. Внесення,
у
разі Протягом Міська рада.
Забезпечення
покращення
необхідності,
змін
до 2015року
якості
обслуговування
розкладів руху автобусів
пасажирів
міського
сполучення,
введення додаткових рейсів
у
дні
підвищеного
пасажиропотоку
2. Проведення
перевірок Протягом Управління
соціального
Безпека
пасажирів,
дотримання перевізниками 2015 року захисту населення, управління
покращення
якості
умов договору на право
економічного
розвитку
і
обслуговування
перевезення пасажирів на
торгівлі райдержадміністрації
приміських
та
міських
автобусних маршрутах, що
не
виходять
за
межі
Кролевецького району
3. Встановлення
дорожніх Протягом Міська рада
Підвищення
якості
знаків,
облаштування 2015 року
обслуговування населення
автобусних
зупинок
та
організація безпеки руху на
міських вулицях.
4. Сприяння
максимальному Протягом Управління
соціального
Забезпечення
беззбиткової
забезпеченню відшкодування 2015 року захисту населення
діяльності
автомобільних
втрат
автомобільних
перевізників та підприємств
перевізників та залізниці від
залізничного транспорту
перевезень
пільгових
категорій пасажирів
Всього по завданню 1
Завдання 2. Забезпечення надання послуг поштового зв’язку належної якості, збереження мережі відділень поштового зв’язку.
1.Ужиття
заходів
щодо Протягом Сумська дирекція УДППЗ
Поліпшення
якості
впровадження
сучасних 2015 року "Укрпошта"
обслуговування населення

1

2
автоматизованих
систем,
надання споживачам нових
послуг,
зокрема,
пріоритетних
відправлень,
приймання
поштових
відправлень
з
SMSповідомленнями,
"кур’єрської доставки"
2.Забезпечення
збереження
доступності
послуг
поштового
зв’язку
для
сільського
населення
шляхом
упровадження
пересувних
відділень
поштового
зв’язку
та
збереження
оптимальної
кількості відділень
3.Виконання основних заходів
Програми розвитку мережі
поштового
зв’язку
Українського
державного
підприємства
поштового
зв’язку
„Укрпошта”
в
Кролевецькому районі на
2011-2015 роки.

3

4

Протягом Сумська дирекція
2015 року "Укрпошта"

5

6

7

УДППЗ

9

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

Протягом Сумська дирекція УДППЗ
2015 року "Укрпошта",
виконавці
програми

Всього по завданню 2
Всього по пріоритету:

8

23,0

-

-

-

23,0
23,0

Покращення
якості
обслуговування населення

1.5. Житлово-комунальне господарство та житлова політика
Завдання 1. Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг
1. Тампонаж 5 артезіанських Протягом Відділ
містобудування,
140,0
свердловин
архітектури
та
житлово2015 року
комунального
господарства
районної
державної
адміністрації,
виконкоми
сільських рад
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Облаштування
шахтних Протягом Відділ
колодязів
у
сільській 2015 року архітектури
місцевості
у
межах
комунального
фінансування
Програми
районної
„Сільська
криниця”
адміністрації,
сільських рад
Реконструкція водогону в с. 2015
Сільська рада
Грузьке
Встановлення обладнання
2015
Сільська рада
для підйому води з
артезіанської свердловини в
с. Литвиновичі
Реалізація швейцарсько2015
Відділ
українського проекту
архітектури
"Підтримка децентралізації в
комунального
Україні" DESPRO» в
районної
м.Кролевець
адміністрації
державної
виконком
міської ради
Будівництво підвідного газоВідділ
проводу до села Тулиголове
архітектури
Кролевецького району
комунального
районної
адміністрації,
сільської ради
Будівництво підвідного газо- Протягом Відділ
проводу від села Ленінське
2015 року архітектури
до села Алтинівка
комунального

містобудування,
та
житловогосподарства
державної
виконкоми

Забезпечення
населення
якісною питною водою.
Запобігання
забрудненню
навколишнього природного
середовища

48,5

0

30,0

0

75,0

містобудування,
та
житловогосподарства
державної
районної
адміністрації,
Кролевецької

0

200,0

400

містобудування, 3226,3
та
житловогосподарства
державної
виконком

0

0

0

містобудування, 2869,8
та
житловогосподарства

0

0

0

Кролевецького району.

районної
державної
адміністрації,
виконкоми
сільських рад
Всього по завданню 1
6096,1
0
493,5
400
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
Покращення стану житлових
капітальний
ремонт 2015 року житлово-експлуатаційна
будинків
житлових
будинків
із
контора”.
застосуванням
енергозберігаючих
технологій,
капітальний
ремонт
житла
по
м.
Кролевець.
2. Реконструкція
Протягом Міська
рада,
КП
Покращення якості питної
централізованих
систем 2015 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
Покращення якості питної
вул. Жовтнева 2,1 км
2015 року „Кролевецьводоканал”
води,
поліпшення
рівня
обслуговування
населення
4. Капітальний ремонт КНС м. Протягом Міська
рада,
КП
Кролевець вул. Чкалова
2015 року „Кролевецьводоканал”
5. Капітальний
ремонт Протягом Міська
рада,
КП
аварійної
дільниці 2015 року „Кролевецьводоканал”
каналізаційного колектору
вул. Роменця, 600 м
Всього по завданню 2
Завдання 3. Підвищення рівня благоустрою населених пунктів району.
1. Проведення весняної толоки квітень – Відділ
містобудування,
Покращення соціальноОзеленення населених
травень архітектури
та
житловопобутових умов населення
пунктів
2015
комунального
господарства
Кролевецького району
районної
державної
адміністрації,
виконкоми

міської та сільських рад,
населення
Районної
Відділ
містобудування,
2. Виконання
програми
освітлення
архітектури
та
житловонаселених
пунктів
комунального
господарства
Протягом
Кролевецького району на
районної
державної
2015 року
2012-2015 роки
адміністрації,
виконкоми
міської та сільських рад,
населення.
ремонт Протягом Відділ
містобудування,
3. Капітальний
пам’ятників загиблим воїнам 2015 року архітектури
та
житловокомунального
господарства
районної
державної
адміністрації,
виконкоми
сільських рад (Локнянської).
Всього по завданню 3
Завдання 4. Поліпшення житлових умов населенню району
1. Фінансування будівництва Протягом СОКП "Фонд інвестування
житла по обласній цільовій 2015 року об’єктів соціальної сфери та
програмі "Власний дім" та за
промисловості",
відділ
рахунок коштів бюджетів
містобудування, архітектури
усіх рівнів
та
житлово-комунального
господарства
районної
державної адміністрації
Всього по завданню 4
Всього по пріоритету
6096,1

13,2

400,1

17,4
Покращення
соціальнопобутових умов населення
Кролевецького району
Вшанування пам’яті загиблих

13,2

400,1

17,4

80,0

20,0

-

80
93,2

20
913,6

417,4

Поліпшення житлових умов
населення сільської місцевості

1.6. 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. Капітальний
ремонт Протягом Відділ
0
105,4
Забезпечення
теплового
містобудування,
шатрової покрівлі дитячого 2015 року архітектури
режиму в дитячих закладах
та
житловодошкільного
закладу
с.
комунального
господарства,
Обтове.
відділ освіти, молоді та спорту
районної
державної
адміністрації, сільська рада
2. Заміна ламп розжарювання Протягом Відділ
містобудування,
0
25,0
Економія електроенергії в
на
енергоефективні 2015 року архітектури
та
житловосистемах освітлення закладів
освітлювальні прилади в
комунального
господарства
бюджетної сфери

закладах бюджетної сфери.

районної
державної
адміністрації,
управління
освіти, молоді та спорту, відділ
культури районної державної
адміністрації, ЦРЛ
Всього по завданню 1
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 Відділ
містобудування,
Забезпечення
повних
обсягів споживання та стану 2015 року архітектури
та
житловорозрахунків
за
спожиті
розрахунків
споживачів
комунального
господарства
енергоносії
району
за
використані
районної
державної
природний газ та електричну
адміністрації
енергію
Всього по завданню 2
Всього по пріоритету
130,4
1.7. Споживчий ринок
Завдання 1. Розвиток інфраструктури споживчого ринку, здатної забезпечувати рівень обслуговування населення відповідно до його
потреб
1. Сприяння
процесам Протягом Управління
економічного
Відкриття та відновлення
формування
сучасної 2015 року розвитку
і
торгівлі
роботи 3 закладів торгівлі, 1
інфраструктури
галузей
райдержадміністрації, суб’єкти
закладу
ресторанного
торгівлі,
ресторанного
господарювання
господарства,
1
закладу
господарства та побутових
побутового
обслуговування
послуг шляхом розширення
населення.
мережі цих закладів
2. Сприяння
організації Протягом Управління
економічного
Підвищення
якості
виїзного
обслуговування 2015 року розвитку
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.
Всього по завданню 1
Завдання 2. Збільшення частки місцевих товаровиробників на регіональному споживчому ринку
1. Закупівля
продуктів Протягом Управління
економічного
Раціональне
використання
харчування
та 2015 року розвитку
і
торгівлі
бюджетних
коштів
при
непродовольчих товарів для
райдержадміністрації, міська
здійсненні
державних
потреб бюджетної сфери
рада, головні розпорядники
закупівель
району
у
місцевих
бюджетних коштів.

2.

3.

товаровиробників відповідно
до чинного законодавства,
контроль за виконанням
укладених договорів у сфері
державних закупівель
Підвищення
конкурентоздатності
продукції
місцевих
товаровиробників,
здійснення
постійного
контролю за високою якістю
продукції,
реалізація
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

Протягом Управління
економічного
2015 року розвитку
і
торгівлі
райдержадміністрації,
виконавчі комітети міської та
сільських
рад,
суб’єкти
господарювання

Підвищення
купівельної
спроможності споживачів

Протягом Управління
економічного
2015 року розвитку
і
торгівлі
райдержадміністрації,
виконкоми
міської
та
сільських рад

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

4.

5.

господарювання
монопольним становищем на
регіональному споживчому
ринку
у
вигляді
встановлення завищених цін
(тарифів)
Організація презентаційної
та
рекламної
діяльності
місцевих товаровиробників
(розширення
мережі
фірмової
торгівлі,
проведення
дегустацій,
промо-акцій,
заходів
із
створення, просування та
використання
місцевих
оригінальних брендів та
товарних марок, участь у
виставково-ярмаркових
заходах)
Упровадження
місцевими
виробниками та закладами
торгівлі бренду «Зроблено на
Сумщині», Виготовлено в
Україні»,
«Товари
російського походження не
реалізуються»

Протягом Управління
економічного
2015 року розвитку
і
торгівлі
райдержадміністрації,
суб’єкти господарювання

Збільшення частки місцевих
виробників на регіональному
споживчому ринку

Протягом Керівники
місцевих
2015 року товаровиробників та закладів
торгівлі, виконавчій комітет
міської
ради,
управління
економічного
розвитку
і
торгівлі райдержадміністрації

Покращення іміджу місцевих
виробників

Всього по завданню
Всього по пріоритету
1.8. 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 Управління
економічного
єдиного податку, надання 2015 року розвитку
і
торгівлі
рекомендацій
головам
райдержадміністрації,
міської та сільських рад
Кролевецьке
відділення
щодо
відповідності
їх
Глухівської ОДПІ, міська та
розміру. Створення стимулів
сільські ради.
для розвитку малого бізнесу
шляхом надання пільгових
ставок оподаткування та
пільгових орендних ставок.

Проведення
навчання Протягом
безробітних за планами та 2015 року
програмами, що сприяють
розвитку
малого
підприємництва
та
започаткуванню
власної
справи та виплата допомоги
по безробіттю для організації
підприємницької діяльності
3 Забезпечення неухильного Протягом
дотримання
органами 2015 року
виконавчої
влади
та
місцевого
самоврядування
вимог
регуляторного
законодавства

2.

Створення сприятливих умов
для
розвитку
малого
підприємництва.

Управління
економічного
розвитку
і
торгівлі
райдержадміністрації,
Кролевецький районний центр
зайнятості

Збільшення
приватних
зменшення
безробітних

прошарку
власників,
кількості

Управління
економічного
розвитку
і
торгівлі
райдержадміністрації.

Мінімізація проявів негативного
впливу
на
функціонування
підприємництва, поліпшення
підприємницького клімату

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 2015 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 Управління
економічного
Підтримка виробничої сфери
щодо планів державних 2015 року розвитку
і
торгівлі
малого бізнесу
закупівель
головних
райдержадміністрації
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 Управління
економічного
Реклама
суб’єктів
участі
у
конкурсах, 2015 року розвитку
і
торгівлі
підприємництва. Забезпечення
виставках та ярмарках.
райдержадміністрації
доступу
підприємців
до
інформації.
Всього по завданню 4
Всього за пріоритетом
2. Соціальний та гуманітарний розвиток
2.1. Грошові доходи населення
Завдання 1. Поліпшення якості життя працюючого населення
1. Контроль за своєчасним Протягом Управління соціального
Зростання
середньомісячної
впровадженням
2015 року захисту населення районної
заробітної
плати
до
роботодавцями гарантованої
державної адміністрації
2260 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 2015 року захисту населення районної
плати
всіма
суб'єктами
державної адміністрації
господарювання в частині
своєчасної
виплати
заробітної плати
2. Підвищення
ефективності Протягом Управління соціального
Не допущення виникнення
роботи тимчасових комісій з 2015 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 2015 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 2015 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
2.2. Зайнятість населення та ринок праці
Завдання 1. Збереження існуючих робочих місць та розширення сфери застосування праці.
1. Стимулювання
створення Протягом Управління соціального
робочих місць з належними 2015 року захисту населення районної
умовами в усіх сферах
державної адміністрації
економічної діяльності за
рахунок власних коштів
підприємств
Всього по завданню 1
Завдання 2. Працевлаштування незайнятих громадян на вільні та новостворені робочі місця
1. Стимулювання роботодавців, Протягом Кролевецький районний центр
які віддають перевагу в 2015 року зайнятості
працевлаштуванні громадян
з числа уразливих категорій
населення, створюють робочі
місця в перспективних видах
економічної
діяльності,
шляхом компенсації єдиного
соціального внеску

-

Стимулювання створення 192
нових робочих місць

-

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

Проведення
Протягом Кролевецький районний
профінформаційної
та 2015 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
конкурентоспроможності
2015 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.
Підтримання
конкурентоспроможності
осіб, старших 45 років,
шляхом видачі ваучера
2. Здійснення
превентивних Протягом Кролевецький районний
заходів щодо підвищення 2015 року зайнятості
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
мобільних центрів зайнятості 2015 року зайнятості
з
метою
якісного
2.

центр

центр

Організація
професійного
навчання для 180 безробітних,
працевлаштування
за
сприяння районної служби
зайнятості не менше 580
незайнятих громадян, в тому
числі на нові робочі місця в
пріоритетних
видах
економічної діяльності – 10
безробітних.
Працевлаштування
5
безробітних громадян шляхом
виплати одноразової допомоги
по безробіттю для організації
підприємницької діяльності.

центр

центр

Підвищення рівня
поінформованості незайнятого
населення

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
2015 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
2015 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 2015 року захисту
населення
умов колективних договорів
райдержадміністрації.
Всього по завданню 4

-

-

-

Збільшення рівня
середньомісячної заробітної
плати

Комплексний підхід у
вирішенні питань безпеки та
умов праці

Урегулювання соціальнотрудових відносин

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 Забезпечення співпраці з
Протягом Кролевецький районний центр
Залучення до виконання
місцевими органами
2015 року зайнятості, виконавчі комітети
громадських та інших видів
виконавчої влади щодо
міської та сільських рад,
робіт тимчасового характеру
розширення видів
районна
державна
200 безробітних громадян.
громадських робіт для
адміністрація, роботодавці
забезпечення тимчасової
зайнятості громадян в
умовах обмеженого попиту
на робочу силу
Всього по завданню 5
Всього по пріоритету
2.4. Охорона здоров'я
Завдання 1. Удосконалення акушерсько-педіатричної допомоги
1. Забезпечити пріоритетність
Протягом Центральна районна лікарня
Покращення
фінансування для надання
2015 року
медикаментозного
невідкладної допомоги дітям
забезпечення дітей пільгової
категорії
Всього по завданню 1
Завдання 2. Реформування системи охорони здоров’я з метою підвищення якості та доступності медичних послуг на всіх рівнях,
насамперед первинної медико-санітарної допомоги.
1. Забезпечення
Протяг
Центральна
районна
Оптимізація
організації
функціонування
центрів ом 2015 лікарня
медичної допомоги населенню
первинної
медико-сароку
міст. Наближення первинної
нітарної допомоги
медичної допомоги до місць
проживання населення
2. Реорганізація
в
заклади Протягом Центральна районна лікарня
сімейної медицини: СЛА 2015 року
села
Алтинівка
Кролевецького району
Всього по завданню 2
Завдання 3. Поетапне приведення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров'я до сучасних вимог.
1. Проведення
капітального Протягом Центральна районна лікарня
300,0
Покращення
матеріальноремонту даху Мутинської 2015 року
технічної бази закладів
АЗПСМ
3. Приведення
мереж Протягом Центральна районна лікарня
100,0
Безперебійне
надання

електропостачання
до
1 2015 року
категорії
споживання
електричної
енергії
(придбання
автономного
джерела
аварійного
живлення) для Кролевецької
ЦРЛ
Всього по завданню 3
400,0
Завдання 4. Забезпечення профілактики інфекційних захворювань серед населення району
1. Придбання вакцини і
Протягом Центральна районна лікарня
30,0
0
проведення
2015 року
вакцинопрофілактики
гепатиту В у групах ризику
та інших контингентів
Всього по завданню 4
30,0
Завдання 5. Покращення фінансування закладів охорони здоров'я.
1. Залучення
коштів Протягом Центральна районна лікарня
позабюджетних
джерел, 2015 року
незаборонених
законодавством.
2. Забезпечення співпраці з Протягом Центральна районна лікарня
страховими компаніями
2015 року
3. Сприяння
діяльності Протягом Центральна районна лікарня,
лікарняної каси району.
2015 року районна лікарняна каса
Всього по завданню 5
Всього по пріоритету
430,0
2.5. Освіта
Завдання 1. Забезпечення функціонування мережі закладів освіти відповідно до потреб населення району.
1. Здійснення заходів щодо Протягом Управління освіти, молоді та
подальшого
утримання 2015 року спорту районної державної
мережі
дошкільних,
адміністрації
оптимізації загальноосвітніх,
професійно – технічних та
вищих навчальних закладів з
урахуванням
необхідності
підвищення
якості
і
доступності освіти
2. Охоплення
позашкільною Протягом Управління освіти, молоді та
64,0
2015
року
освітою 50% учнів сільської
спорту районної державної

медичної
допомоги
при
надзвичайних ситуаціях з
відключення
електричної
енергії

Зниження захворюваності на
гострий вірусний гепатит В
серед населення

Покращення
фінансування
закладів охорони здоров’я

Підвищення
якості
доступності освіти

і

Залучення до позашкільної
освіти більшої кількості дітей

місцевості
3. Проведення роботи щодо
створення
умов
для
організованого підвезення до
місця
навчання
учнів
сільських
шкіл,
які
проживають
за
межею
пішохідної
доступності,
технічне
обслуговування
шкільних
автобусів,
придбання
шкільного
автобуса.
4. Продовження
практики
надання
регіональної
стипендії для обдарованої
молоді Кролевеччини.
5.
Участь у програмі „Дитячі
меблі Сумщини”.

адміністрації
Протягом Управління освіти, молоді та
2015 року спорту районної державної
адміністрації

сільської місцевості
Охоплення
організованим
підвезенням до 100% учнів
сільських шкіл

380,0

Протягом Управління освіти, молоді та
2015 року спорту районної державної
адміністрації

15,0

Стимулювання
дитини

розвитку

Протягом Управління освіти, молоді та
46,0
54,87
Покращення умов навчання та
2015 року спорту районної державної
відпочинку дітей
адміністрації, міська рада,
сільські ради
Всього по завданню 1
380,0
46,0
133,87
Завдання 2. Підвищення якості надання освітніх послуг навчальними закладами, модернізація існуючої матеріально-технічної бази
закладів освіти
1. Забезпечення використання Протягом Управління освіти, молоді та
0
0
Підвищення якості навчання
сучасних
інформаційних 2015 року спорту районної державної
технологій у навчальноадміністрації
виховному процесі.
2
Протягом Управління освіти, молоді та 50,0
50,0
Комп’ютеризація
закладів
Придбання
комп’ютерних
2015 року спорту районної державної
освіти
класів та програм
адміністрації
3.
Протягом Управління освіти, молоді та 60,0
0
Для забезпечення якісних
Капітальний ремонт даху
2015 року спорту районної державної
умов навчання
Кролевецького НВК №4
адміністрації
4.
Протягом Управління освіти, молоді та 500,0
0
Економне
використання
Капітальний ремонт котельні
2015 року спорту районної державної
енергоресурсів
Ленінської ЗОШ
адміністрації
5.
Протягом Управління освіти, молоді та 500,0
0
Капітальний ремонт котельні
2015 року спорту районної державної
Алтинівської ЗОШ
адміністрації

Протягом Управління освіти, молоді та 150,0
0
Капітальний ремонт котельні
2015 року спорту районної державної
Обтівської ЗОШ
адміністрації
7
Протягом Управління освіти, молоді та 250,0
0
Капітальний ремонт котельні
2015 року спорту районної державної
Тулиголівської ЗОШ
адміністрації
Протягом Управління освіти, молоді та 100,0
0
Капітальний ремонт котельні
2015 року спорту районної державної
БДЮ
адміністрації
Протягом Управління освіти, молоді та 150,0
0
Для забезпечення якісних
Капітальний ремонт даху
2015 року спорту районної державної
умов навчання
Ярославецької ЗОШ
адміністрації
Капітальний
ремонт Протягом Управління освіти, молоді та 100,0
0
дошкільного
приміщення 2015 року спорту районної державної
Камінського НВК
адміністрації
Капітальний
ремонт Протягом Управління освіти, молоді та 200,0
0
дошкільного
приміщення 2015 року спорту районної державної
Червоноранківського НВК
адміністрації
Протягом Управління освіти, молоді та 100,0
0
Капітальний
ремонт
2015 року спорту районної державної
спортивної зали СШ №3
адміністрації
Протягом Управління освіти, молоді та 100,0
0
Капітальний
ремонт
2015 року спорту районної державної
приміщення Обтівської ЗОШ
адміністрації
Капітальний
ремонт Протягом Управління освіти, молоді та 60,0
0
внутрішнього санвузла СШ 2015 року спорту районної державної
№1
адміністрації
Всього по завданню 2
2320
50
Завдання 3. Забезпечення функціонування закладів дошкільної освіти з метою максимального охоплення дітей.
1. Здійснення обліку дітей Протягом Управління освіти, молоді та
Забезпечення охоплення дітей
дошкільного віку.
спорту районної державної
дошкільними
навчальними
адміністрації
закладами
2. Здійснення
соціально- Протягом Управління освіти, молоді та
педагогічного
патронату
спорту районної державної
дітей старшого дошкільного
адміністрації
віку, що не відвідують
дошкільні заклади.
Всього по завданню 3
6

Всього по пріоритету
2700
96
133,87
2.6. Підтримка сім’ї, дітей та молоді
Завдання 1. Підтримка діяльності молодіжних громадських об’єднань та студентського самоврядування; сприяння розвитку дозвілля
молоді; формування національної свідомості та патріотичне виховання
1. Проведення інформаційних Протягом Відділ молоді та спорту
Підвищення
рівня
кампаній щодо висвітлення 2015 року управління освіти, молоді та
поінформованості населення
діяльності
органів
спорту, служба у справах дітей
щодо висвітлення діяльності
виконавчої влади в напрямку
райдержадміністрації,
органів виконавчої влади,
реалізації
молодіжної
районний центр соціальних
напрямки
роботи
яких
політики; проведення заходів
служб для сім’ї, дітей та
стосуються реалізації дитячої,
(форумів, походів, семінарів,
молоді.
молодіжної політики
таборів, акцій, конкурсів,
інформаційних
кампаній
тощо),
спрямованих
на
розвиток
патріотичного
виховання та пропаганду
здорового способу життя
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 - Відділ молоді та спорту
Забезпечення
проведення
оздоровлення та відпочинку вересень управління освіти, молоді та
оздоровчо-відпочинкової
дітей та молоді у 2015 році.
2015 року спорту районної державної
кампанії у 2015 році
адміністрації, РЦСССДМ, ЦРЛ
Всього по завданню 2
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
фестивалів, Протягом Відділ молоді та спорту
Підвищення
рівня
акцій, семінарів, конкурсів, 2015 року управління освіти, молоді та
поінформованості населення
тренінгів, виставок, засідань
спорту, служба у справах дітей
щодо висвітлення діяльності
у форматі «круглого столу»,
райдержадміністрації,
органів виконавчої влади,
спрямованих на розвиток
районний центр соціальних
напрямки
роботи
яких
неформальної освіти.
служб для сім’ї, дітей та
стосуються реалізації дитячої,
молоді.
молодіжної політики
2.

Організація
Протягом Відділ молоді та спорту
профорієнтаційної
роботи 2015 року управління освіти, молоді та
серед
молоді,
зокрема,
спорту, управління освіти,
проведення акцій, семінарів,
молоді
та
спорту

Проведення
заходів
з
молоді

комплексу
профорієнтації

виставок, засідань "круглого
столу", "ярмарку професій"

райдержадміністрації.

Всього по завданню 3
Завдання 4. Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми
1. Проведення та участь у
Служба у справах дітей
Популяризація сімейних форм
заходах, зокрема:
Кролевецької
районної
виховання дітей, пропаганда
до
Дня
захисту дітей Червень державної адміністрації
родинного виховання
(01.06.2015);
2015 року
до
Дня
усиновлення Вересень
(30.09.2015);
2015 року
до Дня спільних дій в Листопад
інтересах дітей (20.11.2015); 2015 року
до новорічних та різдвяних Грудень
свят
2015 року
Всього по завданню 4
Завдання 5. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розвиток сімейних форм виховання
1. Проведення
зустрічей Протягом Служба у справах дітей
Підвищення рівня обізнаності
опікунів,
піклувальників, 2015 року Кролевецької
районної
опікунів,
піклувальників,
прийомних
батьків,
державної адміністрації
прийомних
батьків,
усиновителів
з
усиновителів
нормативнопредставниками структурних
законодавчої
бази
щодо
підрозділів
органів
соціального захисту дітейвиконавчої
влади,
які
сиріт та дітей, позбавлених
опікуються
питаннями
батьківського піклування
соціального захисту дітейсиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування
2. Забезпечення
пріоритету Протягом Служба у справах дітей
Зменшення кількості дітейусиновлення дітей-сиріт та 2015 року Кролевецької
районної
сиріт та дітей, позбавлених
дітей,
позбавлених
державної адміністрації
батьківського
піклування,
батьківського піклування, у
влаштованих у заклади для
разі
неможливості
дітей-сиріт
та
дітей,
усиновлення – влаштування
позбавлених
батьківського
їх під опіку, піклування в
піклування
сім'ї громадян, прийомні
сім’ї,
дитячі
будинки
сімейного типу
Всього по завданню 6
Всього по пріоритету

2.7. Фізична культура і спорт
Завдання 1. Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом.
1. Забезпечення збереження та 2015 рік Відділ молоді та спорту
450,0
260,0 Підвищення рівня залучення
розвитку мережі дитячоуправління 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 2015 рік Відділ молоді та спорту
0
0
Забезпечення
популяризації
активних занять різними
управління освіти, молоді та
здорового способу життя
формами
фізкультурноспорту районної державної
реабілітаційних заходів.
адміністрації
3. Проведення
районного 2015 рік
Відділ молоді та спорту
5,0
0
огляду – конкурсу „Краще
управління освіти, молоді та
спортивне село”. Підтримка
спорту районної державної
фізкультурно-спортивних
адміністрації
клубів сільських рад району
4. Сприяти
функціонуванню 2015 рік Відділ молоді та спорту
163,0
0
Підвищення рівня залучення
міського центру фізичного
управління 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.
5. Будівництво
спортивного 2015 рік Відділ молоді та спорту
0
майданчика для ігрових
управління освіти, молоді та
видів спорту с. Реутинці.
спорту районної державної
адміністрації
Всього по завданню 1
618,0
260,0
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 Відділ молоді та спорту
Гідне представлення району у
команд району у змаганнях
управління освіти, молоді та
змаганнях
обласного,
обласного, всеукраїнського
спорту районної державної
всеукраїнського
та
та міжнародного рівнів.
адміністрації
міжнародного рівнів.
2. Якісне формування складу Протягом Відділ молоді та спорту
збірних команд району з
управління освіти, молоді та
пріоритетних олімпійських
спорту районної державної

та не олімпійських видів
адміністрації
спорту,
забезпечення
їх
належної підготовки.
3. Організація
проведення Протягом Відділ молоді та спорту
районних
змагань
та
управління 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 Відділ молоді та спорту
районних та участь у
управління 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.

42,0

-

-

42,0
80,0

30,0

Забезпечення розвитку футболу в
районі

Забезпечити
підтримку Протягом Відділ молоді та спорту
5,0
спорту ветеранів, підтримку
управління освіти, молоді та
розвитку міні-футболу.
спорту районної державної
адміністрації
Всього по завданню 3
85,0
30,0
Всього по пріоритету
745,0 290,0
2.8. 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 2015 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
2015 року державної адміністрації
межах
громадських
музеїв,
2.

культури в умовах повного
робочого дня.

фінансу
вання
галузі

Всього по завданню 1
Завдання 2. Зміцнення, розвиток та модернізація матеріально-технічної бази закладів культури
1. Проведення ремонтних робіт
в закладах культури
2. Проведення ремонтних
Протягом Відділ культури районної
У
робіт в приміщенні
2015 року державної адміністрації
межах
районного Будинку культури
фінансу
вання
галузі
3.

Зовнішній ремонт
приміщення районного
краєзнавчого музею

Протягом Відділ культури районної
2015 року державної адміністрації

У
межах
фінансу
вання
галузі

4.

Ремонт приміщення дитячої
школи мистецтв

Протягом Відділ культури районної
2015 року державної адміністрації

У
межах
фінансу
вання
галузі

5.

Завершення благоустрою
території Музею
кролевецького ткацтва

Протягом Відділ культури районної
2015 року державної адміністрації

У
межах
фінансу
вання
галузі

6.

Ремонт Ярославецького
Протягом Відділ культури районної
сільського будинку культури 2015 року державної адміністрації

У
межах
фінансу
вання
галузі

7.

Технічне оснащення клубних Протягом Відділ культури районної
закладів району сучасною
2015 року державної
адміністрації,
апаратурою, музичними
сільські ради

У
межах
фінансу

покращення їх діяльності

Покращення
матеріальнотехнічної
бази
закладів
культури

інструментами, сценічними
костюмами (села Ленінське,
Мутин, Обтове, Реутинці).

вання
галузі

Всього по завданню 2
Завдання 3. Збереження об’єктів культурної спадщини
1. Виготовлення облікової
Протягом Відділ культури районної
документації на об’єкти
2015 року державної адміністрації
культурної спадщини.
Всього по завданню 3
Завдання 4. Розвиток туристичної галузі району.
1. Виконання Програми
Протягом Відділ культури районної
розвитку туризму в районі на 2015 року державної адміністрації
2011-2015 роки.
2. Видання інформаційнорекламної продукції серії
„Кролевеччина туристична”.

У
межах
фінансу
вання
галузі
-

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

20,4

Протягом Відділ культури районної
2015 року 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
2015 року державної адміністрації
фестивалю „Кролевецькі
рушники”,
Хрестовоздвиженського
ярмарку.
2 Забезпечення участі
Протягом Відділ культури районної
мистецьких колективів
2015 року державної адміністрації
району в Міжнародних,
Всеукраїнських фестивалях і
святах, проведення районних
свят, культурно-мистецьких
заходів, акцій.
3 Підтримка діяльності
Протягом Відділ культури районної
районного осередку
2015 року державної адміністрації
Національної спілки

Забезпечення
охорони
об’єктів культурної спадщини

У
межах
фінансу
вання
галузі
20,4
50,0

90,0

40,0

У
межах
фінансу

100,0 Підвищення іміджу району

майстрів народного
мистецтва України шляхом
проведення спільних заходів

вання
галузі

Всього по завданню 5
100,0
50,0
130,0
100,0
ВСЬОГО
100,0
50,0
150,4
100,0
2.9. Формування громадянського суспільства та 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 2015 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».
2. Проведення
роботи
по Протягом Сектор з питань внутрішньої
збільшенню тиражу газети 2015 року політики
та
зв’язків
з
„Кролевецький вісник”.
громадськістю
апарату
районної
державної
адміністрації
Всього по завданню 1
Всього по пріоритету
Завдання 2. Залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної політики
1. Проведення
заходів
з Протягом Сектор з питань внутрішньої
Установлення
ефективного
відзначення державних свят 2015 року політики
та
зв’язків
з
зворотного
зв’язку
між
та пам’ятних дат, зокрема,
громадськістю
апарату
владою
й
громадськістю
Дня Соборності України,
районної
державної
району.
Дня вшанування учасників
адміністрації
Активізація
участі
бойових дій на території
громадськості у формуванні та
інших держав, 70 річниці
реалізації
державної
та
Перемоги
у
Великій
регіональної
політики,
Вітчизняній
війні,
Дня
урахування
пропозицій
пам’яті жертв політичних
інститутів
громадянського
репресій, Дня Державного
суспільства
у
вирішенні
прапора
та
річниці
завдань
соціальнонезалежності України, Дня
економічного і культурного
визволення
України
від
розвитку регіону

2.

3.

4.

фашистських
загарбників,
інших,
з
широким
залученням до їх проведення
громадських організацій.
Проведення консультацій з
громадськістю
щодо
найважливіших
питань
розвитку району, вирішення
актуальних
питань
життєзабезпечення
населення в рамках роботи
консультативно-дорадчих
органів
при
районній
державній адміністрації
Проведення
за
участю
представників
місцевих
органів виконавчої влади та
органів
місцевого
самоврядування
єдиних
інформаційних днів, інших
заходів (публічних звітів
керівників органів влади) для
інформування громадськості
з питань державної та
регіональної
політики,
врахування
позиції
населення щодо розвитку
територій
та
життєзабезпечення місцевих
громад
Проведення інформаційних
кампаній з питань реалізації в
області
Стратегії
регіонального
розвитку
Сумської області на період
до 2020 року

Протягом Сектор з питань внутрішньої
2015 року політики
та
зв’язків
з
громадськістю
апарату
районної
державної
адміністрації

Протягом Сектор з питань внутрішньої
2015 року політики
та
зв’язків
з
громадськістю
апарату
районної
державної
адміністрації

Проведення роз’яснювальної
роботи
щодо
актуальних
правових,
економічних,
соціальних та інших питань
державотворення.
Інформування жителів району
про
діяльність
місцевих
органів виконавчої влади,
органів
місцевого
самоврядування

Протягом Сектор з питань внутрішньої
2015 року політики
та
зв’язків
з
громадськістю
апарату
районної
державної
адміністрації

Всього по завданню 2
Завдання 3. Дотримання свободи віросповідання, толерантності, поважного ставлення та налагодження співпраці між представниками
різних релігійних конфесій та церков.

Проведення
громадською Протягом Сектор з питань внутрішньої
Підтримка
ініціатив
радою
при 2015 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 3
Завдання 4. Забезпечення реалізації конституційних прав національних меншин району на задоволення своїх національно-культурних,
освітніх та інших потреб.
1. Проведення
засідання Протягом Сектор з питань внутрішньої
Запобігання
проявам
"круглого столу" з питань 2015 року політики
та
зв’язків
з
міжконфесійної
ворожнечі,
діяльності
національних
громадськістю
апарату
ксенофобії,
сприяння
меншин району.
районної
державної
консолідації української нації
адміністрації
Координація
зусиль
державних
органів
та
громадськості регіону у сфері
захисту суспільної моралі.
1.

Всього по завданню 4
Всього по пріоритету
3. Природокористування та безпека життєдіяльності
3.3. 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) 2015 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 2015 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
Всього по завданню 1
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 2015 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 2015 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 2015 року захисту населення районної
діючих курсів з охорони
державної адміністрації
праці, охоплення навчанням
близько 100 осіб.
Всього по пріоритету
-

