ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова Деражнянської районної
державної адміністрації
__________ В.Шагака
«04» січня 2012 року

План –графік
Проведення засідань районного комітету з економічних реформ при Деражнянській районній
державній адміністрації на 2012 рік
№
з/п

Питання (тема) для розгляду

1.
Виконання Деражнянською райдержадміністрацією Плану
кої обласної державної адміністрації з реалізації Програми економічних реформ на
2010-2014 роки у 2011 році
2. Стан готовності виконання завдань з впровадження єдиної
системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень в установах юстиції
3. Реформування системи оплати праці та легалізації прихованого
безробіття у контексті економічних реформ в Україні

4.

Про результати впровадження реформ в галузі охорони здоров´я
в 2011 році та напрями реформування на 2012 рік

5.

Шляхи розвитку галузі туризму та народних промислів

6.

Стан проведення реформ в галузі ЖКГ району
Стан та перспективи залучення інвестицій, в тому числі
іноземних в економіку району

Відповідальні за підготовку питання (теми)
Управління економіки райдержадміністрації

Орієнтовна
дата для
розгляду на
засіданні
27 січня

Управління юстиції у Деражнянському районі

28 лютого

Управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації,
Державна податкова служба у Деражнянському
районі, інспектор з праці в районі
Головний лікар Деражнянської ЦРЛ
В.Онуфрійчук

30 березня

Відділ культури та туризму райдержадміністрації
Відділ ЖКГ райдержадміністрації, міська та
селищні ради
Управління економіки райдержадміністрації

30 травня

30 квітня

30 червня

7.

Зміни до Податкового кодексу України. Особливості
функціонування спрощеної системи оподаткування в умовах
змін у податковому законодавстві. Про стан податкових
надходжень від малого підприємництва.
8. Про результати впровадження реформ в галузі освіти та напрями
реформування на 2012-2013 навчальний рік
9. Про стан наповнення державного та місцевого бюджетів в
розрізі основних податків і платежів та впровадження заходів
щодо збільшення надходжень податків і зборів до бюджетів усіх
рівнів.
10. Про результати впровадження реформи пенсійного страхування
в 2012 році та напрями реформування на 2013 рік
11. Про стан виконання заходів Регіональної програми підвищення
енергоефективності Хмельницької області на 2011-2015 роки
12. Стан та перспективи реформування сільського господарства та
галузі переробної харчової промисловості району, перспективи
розвитку підприємницької діяльності в сільській місцевості

Начальник управління економіки
райдержадміністрації

Державна податкова служба в Полонському районі

26 липня

Відділ освіти райдержадміністрації

28 серпня

Фінансове управління райдержадміністрації,
Державна податкова інспекція в районі,
управління Пенсійного фонду України в районі

28 вересня

Управління Пенсійного Фонду України в
Деражнянському районі
Управління економіки, відділ житловокомунального господарства райдержадміністрації
Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації

24 жовтня
28 листопада
27 грудня

Р.Івасишен

