Таблиця 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова Деражнянської районної
державної адміністрації
________________ В. Шагака
14 березня 2012року

План заходів
Деражнянської державної адміністрації з реалізації
Програми економічних реформ з 2010 – 2014 роки
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»
на 2012 рік
№п/п

1

2

3

4

5

Заходи

Термін виконання

Виконавці

1. Технологічна модернізація економіки і розвиток інфраструктури
1.1 Реформа електроенергетики
Максимальне забезпечення населених пунктів
2012
Деражнянський РЕМ, управління
району мережею зовнішнього освітлення, у тому
економіки райдержадміністрації,
числі за рахунок ремонту та реконструкції діючих
органи місцевого самоврядування
мереж,
зокрема згідно Програми ЄС/ПРООН реконструкція вуличного освітлення с.Маниківці та
Яблунівка.
Забезпечення повних і своєчасних поточних
2012
Деражнянський РЕМ, управління
розрахунків споживачів за використані енергоносії
економіки райдержадміністрації,
органи місцевого самоврядування
Проведення енергетичних аудитів в бюджетних
управління економіки , відділ ЖКГ
установах та організаціях, а також суб’єктів
райдержадміністрації,
господарювання які надають послуги у сфері ЖКГ
1.2 Програма розвитку перспективних секторів
Будівництво заводу по виробництву круп (вівсяної,
2012-2013
ТОВ «Сані Фуд Україна» м.Деражня
кукурудзяної, горохової, пшеничної, ячневої та
пластівців «Геркулес» потужністю) 10тис. тонн/рік,
м.Деражня
Придбання та встановлення лінії по виробництву
2012
ТОВ «Сані Фуд Україна» м.Деражня
кукурудзяних солодких пластівців потужністю
1200 тонн/рік

Джерела
фінансування

Потреба у
фінансування
тис. грн.

Державний
бюджет
Місцеві
бюджети

У межах
бюджетних
призначень

-

-

-

-

Інші джерела

1000,0

Інші джерела

700,0

6

7

8

9

10

11

Придбання та встановлення лінії по виробництву
пюре яблучного та кабачкового
Сприяння залученню інвестицій для розвитку
перспективних секторів

2012

Спрощення процесу підготовки та отримання
документів дозвільного характеру в будівництві

2012

Аналіз соціальних питань, що можуть мати вплив
на економічний ефект виробництва промислових
підприємств області
Вирішення питання створення у районі мережі
фірмової торгівлі продукцією виробництва
місцевих суб’єктів господарювання, а також,
шляхом запровадження постійно діючих ярмарок
Сприяння збільшенню кількості підприємств, які
сертифікують власну систему управління якості на
відповідність державному стандарту ISO 90012001

12

Залучення промислових підприємств до участі у
виставкових заходах

13

Надання допомоги підприємствам при розробці та
впровадженні
у
виробництво
інноваційних
проектів

14

15

16

2012

Сприяння суб’єктам господарської діяльності, які
прагнуть відкрити власну справу в переобладнаних
приміщеннях та розпочинають будівництво
промислових та інших об’єктів

ДП «Деражнянський
плодоконсервний завод
Хмельницької ОСС»
Райдержадміністрація

250,0
-

Райдержадміністрація

-

1.3 Розвиток промисловості
2012 рік
Управління економіки
райдержадміністрації, виконкоми
міської, селищних та сільських рад
2011-2014 роки
Управління агропромислового
розвитку та економіки
райдержадміністрації, органи
місцевого самоврядування
Постійно
Управління
агропромислового
розвитку
та
економіки
райдержадміністрації,
ДП
“Хмельницькстандартметрологія”,
виконкоми міської, селищних та
сільських рад
Постійно
Управління
агропромислового
розвитку
та
економіки
райдержадміністрації,
виконкоми
міської, селищних та сільських рад
Постійно
Управління
агропромислового
розвитку
та
економіки
райдержадміністрації
Постійно

Управління
агропромислового
розвитку
та
економіки
райдержадміністрації,
органи
місцевого
самоврядування,
дозвільний центр

1.4 Розвиток галузі туризму та курортів
Налагодження рекламно-інформаційної діяльності
Протягом 2012 року Відділ культури і туризму
для поширення інформації про туристичний
райдержадміністрації
потенціал Деражнянського району
Розширення мережі садиб сільського зеленого

Інші джерела

Протягом 2012.року

Відділ культури і туризму

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

18

19

20

21

22

23

24

туризму, шляхом поширення інформації про
райдержадміністрації
сільський зелений туризм, надання методичної
допомоги початківцям у започаткування власної
справи у сільському зеленому туризмі.
Представлення туристичного потенціалу
Протягом 2012 року Відділ культури і туризму
Деражнянського району на обласних,
райдержадміністрації
всеукраїнських та міжнародних виставках.
Залучення майстрів народного мистецтва до
Протягом 2012
Відділ культури і туризму
вишивки, плетіння, різьблення, гончарства та інше року
райдержадміністрації
у проведенні майстер-класів.
1.5 Програма розвитку інфраструктурних секторів
Розвиток інфраструктури для занять спортом та
Відділ у справах сім´ї, молоді та
активного відпочинку дітей, молоді, жінок,
2012 – 2014 роки
спорту райдержадміністрації, органи
активного населення
місцевого самоврядування
Реконструкція системи теплопостачання шляхом
впровадження системи тепло акумуляційного
електричного опалення по об’єктах:
- Будинку культури с.Яблунівка
Яблунівська сільська
- будинку культури с.Волоське
2012 рік
Волоськівська сільська рада
- приміщенні Божиковецької сільської ради,
будинку культури, бібліотеці ім. Д.М.Прилюка
Божиковецька сільська рада
- Капітальний ремонт дороги по вул.Шереметівка –
3 км. с.Волоське
- Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць
Яблунівської с/р
- Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць
Шпичинецької с/р
- Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць
м.Деражня
Проектно-вишукувальні роботи по Програмі
Розроблення
та
оновлення
містобудівної
документації з планування населених пунктів та
територій Деражнянського району на 2012-2016 р

2012 рік

Мыська рада, Яблунівська,
Шпичинецька сільські ради, обласне
управління ЖКГ

-

-

-

-

-

-

Державний/
місцевий
бюджети
437,875/16,0
518,248/25,0
738,527/30,0

Державний
бюджет

511,0
782,0
976,6
1542,0

2012 рік

Органи місцевого самоврядування
району, ліцензовані організації

1.6 Реформа житлово-комунального господарства
Запровадження системи контролю за дотриманням
Відділи ЖКГ, управління економіки
норм благоустрою та чистоти в населених пунктах
2012 рік
райдержадміністрації, органи
місцевого самоврядування
Розробка та затвердження плану заходів з
2012 рік
Відділи ЖКГ, управління економіки

Державний/
місцевий
бюджети

533,529 /
533,529

-

-

-

-

25

26

27

28

29
30

31

енергозбереження, обладнання всіх бюджетних
установ
приладами
обліку
енергоносіїв,
продовження роботи по встановленню сучасних
високоефективних котлів ,утепленню приміщень
(теплоізоляція будинків, заміна вікон, дверей) і
забезпечення
скорочення
витрат
місцевих
бюджетів на комунальні послуги та енергоносії
Формування сільської комунальної
інфраструктури. Створення в сільських населених
пунктах комунальних підприємств по наданню
необхідних комунально-житлових послуг
Реконструкція
систем
водопостачання
та
водовідведення з заміною технічно-зношеного та
аварійного обладнання, а саме:
Реконструкція систем централізованого
водопостачання міста з впровадженням
енергозберігаючих технологій ,
знезараженням та доочищенням питної води в
м.Деражні Хмельницької області

райдержадміністрації, органи
місцевого самоврядування

2012 -2014 роки

2012 рік

2012 рік

Відділ ЖКГ райдержадміністрації,
органи місцевого самоврядування

Відділи ЖКГ, управління економіки
райдержадміністрації, органи
місцевого самоврядування
Відділи ЖКГ, регіонального
розвитку, містобудування,
архітектури та будівництва
райдержадміністрації, міська рада

1.7 Дерегуляція і розвиток підприємництва
Проведення
роз’яснювальної
роботи
з Протягом 2012 року УПсЗН
райдержадміністрації,
роботодавцями
щодо
ведення
соціально
управління ПФУ в районі, районне
відповідального бізнесу, легалізації “тіньової”
відділення
виконавчої
дирекції
зайнятості, детінізації заробітної плати найманих
Фонду соціального страхування
працівників
України
з
тимчасової
втрати
працездатності,
управління
виконавчої
дирекції
Фонду
соціального страхування України від
нещасних випадків на виробництві та
профзахворювань,
РЦЗ,
голови
сільських та селищних рад.
Запровадження електронної системи державної Протягом 2012 року
райдержадміністрація
реєстрації суб’єктів господарювання
Здійснення дієвого контролю за недопущенням Протягом 2012 року
райдержадміністрація
випадків
нелегального
ведення
суб’єктами
підприємництва господарської діяльності та
використання найманої праці без офіційного
оформлення трудових відносин з роботодавцями
2. Реформа соціальної сфери і підвищення якості життя
2.1 Реформування системи соціальної підтримки
Влаштування 6 дітей – сиріт та дітей, позбавлених Протягом 2012 року
Служба у справах дітей

-

-

-

-

Державний
бюджет
місцевий
бюджет

886,0

-

-

-

-

-

-

-

-

89,0

32

33
34

35

36

37

батьківського піклування до прийомних сімей та
будинків сімейного типу, що функціонують на
території Хмельницької області
Проведення інвентаризації видів соціальної
допомоги і пільг
Оптимізація переліку платних послуг, умов та
порядку їх надання
Продовжити роботу по створенню єдиних центрів
(приймалень) для комплексного обслуговування
громадян похилого віку, інвалідів

Встановлення
зв’язків
з
підприємствами,
установами, організаціями, незалежно від форм
власності, з метою покращення надання соціальних
послуг (соціального обслуговування) та соціальної
допомоги бездомним громадянам та особам,
звільненим з місць позбавлення волі
Проведення щомісячного обміну інформацією з
підприємствами, які надають послуги пільговим
категоріям громадян
Проведення щомісячного моніторингу видів пільг,
які фінансуються з державного бюджету

38

Запровадження системи навчання та підготовка
фахівців сфери соціальних послуг

39

Проведення презентацій в навчальних закладах з
метою поширення ідеї волонтерства та залучення
нових волонтерів

40

Проведення
роз’яснювальної
роботи
серед
населення,
з
ветеранськими
та
іншими
громадськими організаціями, які об’єднують
пільгові категорії населення, щодо доцільності
реформування
системи
соціальних
пільг,
впровадження системи адресності надання пільг
Створення
єдиної
автоматизованої
загальнодержавної системи збирання, накопичення,

41

райдержадміністрації

Січень
2012 року

управління праці та соціального
захисту
населення
райдержадміністрації
Протягом 2012 року Районний територіальний центр
соціального обслуговування
Протягом 2012 року управління праці та соціального
захисту
населення
райдержадміністрації
Районний територіальний центр
соціального обслуговування
Протягом 2012 року управління праці та соціального
захисту
населення
райдержадміністрації,
виконкоми
сільських, міських рад,

-

-

-

-

-

-

управління праці та соціального
захисту
населення
райдержадміністрації
Щомісячно
управління праці та соціального
захисту
населення
райдержадміністрації
Протягом 2012 року управління праці та соціального
захисту
населення
райдержадміністрації,
територіальний центр соціального
обслуговування
Протягом 2012 року управління праці та соціального
захисту населення, відділ освіти
райдержадміністрації,
виконкоми
сільських та селищних рад
Протягом 2012 року управління праці та соціального
захисту
населення
райдержадміністрації,
виконкоми
міської та селищних рад

-

-

-

-

-

-

-

-

Протягом 2012 року

-

-

Щомісячно
Протягом року

управління
захисту

праці

та

соціального
населення

-

-

захисту, обліку та надання відомостей про
бездомних громадян та осіб звільнених з місць
позбавлення волі

райдержадміністрації,
Деражнянський
підрозділ
КВІ
управління
Держдепартаменту
України
з
питань
виконання
покарань у Хмельницькій області,
виконкоми сільсь. та селищних рад .
2.2 Реформа медичного обслуговування

42

Інвентаризація мережі та потужностей закладів
охорони здоров’я району, виходячи з потреб
населення у медичній допомозі на первинному та
вторинному рівнях

43

Ремонт хірургічного відділення ЦРЛ

44

Виготовлення проектно-кошторисної документації
для капітального ремонту будівлі бувшого будинку
творчості смт. Вовковинці для переводу в нього
Вовковинецької СДЛ
Капітальний ремонт будівлі бувшого будинку
творчості смт. Вовковинці для переводу в нього
Вовковинецької СДЛ

45

46

47

48

49

50

Реформування 4 ФАПів, що обслуговують 200 і
менше жителів в пункти прийому хворих
фельдшером 4 шляхом об’єднання їх з
найближчими ФАПами 4
Оптимізація мережі закладів, що надають первинну
медико-санітарну допомогу на засадах сімейної
медицини, а саме:
- створення Центрів ПМСД на базі поліклінік ЦРЛ
Поліпшення
стану
матеріально-технічного
забезпечення закладів, що надають первинну
медико-санітарну допомогу
Проведення
роз’яснювальної
роботи
серед
населення щодо доцільності та переваг системи
медичного страхування
Проведення
широкомаштабної
інформаційної
кампанії із залученням засобів масової інформації
щодо необхідності реформування галузі охорони
здоров’я та пропагування здорового способу життя

Січень
2012 року

Головний лікар району

Районний
бюджет

У межах
бюджетних
призначень

2012 рік

Головний лікар району

Районний
бюджет

2012 рік

Головний лікар району

Районний
бюджет

Головний лікар району

Обласний
бюджет

2013-2014 роки

Головний лікар району

Районний
бюджет

У межах
бюджетних
призначень

2012 роки

Головний лікар району

Районний
бюджет

У межах
бюджетних
призначень

2012-2014
роки

Головний лікар району

Держбюджет
Обл.. бюджет
Рай.бюджет

У межах
бюджетних
призначень

2012-2014 роки

Медичні працівники району

-

-

2012-2014 роки

Медичні працівники району

-

-

2013-2014 рік

51

52

53

54

55

56

57

58

59
60

Відбір сільської молоді для вступу до медичних
училищ/коледжів
області
за
цільовим
направленням з урахуванням перспективної
потреби в кадрах середнього медперсоналу в
закладах сільської місцевості, зокрема на
фельдшерсько-акушерських та фельдшерських
пунктах
Удосконалення системи загальної диспансеризації
населення шляхом підвищення відповідальності
роботодавців та органів місцевого самоврядування
за стан здоров’я населення
Ефективний перерозподіл наявного кадрового
ресурсу та підготовка додаткової кількості лікарів
загальної практики/сімейної медицини,
Дооснащення лікувально-профілактичних закладів
сучасною медичною апаратурою та санітарним
транспортом, в першу чергу закладів, що
функціонують в сільських адміністративних
територіях
Оптимальний
перерозподіл
вивільнених
в
результаті реструктуризації мережі закладів коштів
з метою їх спрямування на покращення якості
медичних послуг
Збільшення обсягів позабюджетних надходжень
шляхом
співпраці
медичних
структур
з
благодійними громадськими фондами, участі в
міжнародних проектах, збільшення обсягів платних
послуг
Розмежування фінансування первинного та
вторинного рівнів надання медичної допомоги
Реконструкція нежитлової будівлі під
Вовковинецьку АЗСПМ по вул..Миру 15,
смт.Вовковинці Деражнянського району
Реалізація
районної
Програми
роботи
обдарованою молоддю на 2008-2012 роки
Створення освітнього округу для забезпечення
поліпшення якості навчання учнів та з метою
економії бюджетних коштів

І-ІІІ квартал

-

-

-

Районний
бюджет

У межах
бюджетних
призначень

Головний лікар району

Обласний
бюджет
Районний
бюджет

У межах
бюджетних
призначень

Головний лікар району

Районний
бюджет

У межах
бюджетних
призначень

Постійно

Головний лікар району

Обласний
бюджет
Районний
бюджет

У межах
бюджетних
призначень

Постійно

Головний лікар району

Районний
бюджет

Постійно

Постійно

Постійно

Постійно

2012рік

з

Головний лікар району

-

щорічно

Райдержадміністрація, виконком
міської ради, керівники підприємств,
головний лікар району
Головний лікар району

Центральна районна лікарня

2.3 Реформа системи освіти
2012 р.
Відділ освіти, РМК
2013 р.

Відділ освіти, РМК

Місцевий
бюджет

У межах
бюджетних
призначень
2500,0

10,0 тис. грн.

61

62

63

64

65

66

67

68

69

Забезпечення у сільській місцевості регулярного
безоплатного підвезення до місця навчання і
додому учнів та педагогічних працівників шляхом
придбання 4-ох шкільних автобусів (по 1 автобусу
щорічно)
Розвиток мережі дошкільних навчальних закладів
відповідно до потреб району на основі аналізу
статистичних даних функціонуючої мережі
Запровадження інклюзивного та інтегрованого
навчання для дітей з особливими освітніми
потребами;
розширення мережі навчальнореабілітаційних центрів
Зміцнення
навчально-матеріальної
бази
загальноосвітніх навчальних закладів:
- обладнання навчальних кабінетів;
- створення сучасних комп’ютерних класів,
підключення їх до мережі Інтернет
Збереження мережі
позашкільних
навчальних
закладів та перетворення їх у координаційні центри
виховної та організаційно-масової роботи у
районах
Створення оновлених спеціалізованих транспортних
маршрутів для перевезення учнів та педагогічних
працівників з урахуванням більш ефективного
використання шкільних автобусів та вжиття дієвих
невідкладних заходів щодо забезпечення якомога
більшої кількості учнів організованим підвезенням
Проведення у лікувально-профілактичних закладах
щорічних обов’язкових медичних профілактичних
оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Моніторинг прогнозованих демографічних змін та
умов функціонування загальноосвітніх навчальних
закладів у сільській місцевості з метою
продовження оптимізації їх мережі та вжиття
додаткових
заходів
щодо
недопущення
необґрунтованої реорганізації і ліквідації сільських
(міських) шкіл
Залучення громад (інших самоврядних об’єднань),
фінансово активних суб’єктів господарювання до
вирішення проблем функціонування навчальних
закладів. Проведення роз’яснювальної роботи
серед батьків, педагогів та громадськості з питань

2011-2014 р.р.

Відділ освіти, РМК

2011-2014 р.р.

Відділ освіти, РМК

2011-2014 р.р.

Відділ освіти, РМК

2011-2014 р.р.

Відділ освіти, РМК

2011-2014 р.р.

Відділ освіти, РМК

2011-2014 р.р.

Відділ освіти, РМК

2011-2014 р.р.

Відділ освіти, РМК

2011-2014 р.р.

Відділ освіти, РМК

2011-2014 р.р.

Відділ освіти, РМК

1800,00 тис. грн.

70

71

72

73

74

75

76
77

необхідності та доцільності змін у мережі
загальноосвітніх навчальних закладів, вчасне їх
інформування щодо зазначених питань
Поліпшення якості освітніх послуг шляхом
використання інноваційних технологій навчання та
виховання, збільшення кількості старшокласників,
охоплених профільним навчанням, частки дітей,
охоплених поглибленим вивченням окремих
предметів, гуртковою роботою, факультативами,
вивченням нових курсів тощо
Підвищення
рівня
кадрового
потенціалу
(збільшення частки педагогів з вищою освітою,
педагогічними званнями, вищої та першої
категорії, вчителів та керівників навчальних
закладів, що пройшли курсову перепідготовку,
володіють
комп’ютерними
технологіями,
залучення до навчально-виховного процесу
наукових працівників, психологів, соціальних
педагогів тощо)
Модернізація
системи
управління
освітою
(забезпечення
демократичного,
державногромадського характеру управління освітою,
розширення в даних процесах участі батьків і
громадськості, впровадження в процес управління
інформаційних
технологій,
використання
досягнень педагогічної і психологічної наук тощо)
Удосконалення роботи по соціальному захисту,
моральному і матеріальному стимулюванню
вчителів та закріпленню їх у сільських навчальних
закладах, піднесенню престижу педагогічної праці
Сприяння ефективній взаємодії підприємств і
навчальних
закладів
регіону
щодо
працевлаштування молодих фахівців відповідно до
здобутої освіти
Створення умов щодо можливості проходження
практики студентами вищих навчальних закладів
на місцях майбутнього працевлаштування
Реалізація
районної
Програми
роботи
з
обдарованою молоддю на 2008-2012 роки
Капітальний ремонт будівлі Деражнянської ЗОШ ІІІІ ст. №1 ім. Героя Радянського союзу П.Ф.
Стрілецького. Утеплення фасадів, горищного

2011-2014 р.р.

Відділ освіти, РМК

2011-2014 р.р.

Відділ освіти, РМК

2011-2014 р.р.

Відділ освіти, РМК

2011-2014 р.р.

Відділ освіти, РМК

2011-2014 р.р.

Відділ освіти, РМК

2011-2014 р.р.

Відділ освіти

2012 р.
2012 р.

Відділ освіти, РМК
Відділ освіти

10,0 тис. грн.
Кіотський
протокол

2182,517 тис. грн.

78

79

80

81

82

83

84

85

86

перекриття, заміна вікон та дверей по вул. Миру,
64 в м. Деражня Деражнянського району
Хмельницької області
Капітальний ремонт будівлі Деражнянського НВК
ЗОШ І-ІІІ №3, ліцей. Утеплення фасадів,
горищного перекриття, заміна вікон та дверей по
вул. Миру, 64 в м. Деражня Деражнянського
району Хмельницької області
Капітальний ремонт Волоської ЗОШ І-ІІІ ст.. по
вул. Шкільна, 1 в с. Волоське Деражнянського
району Хмельницької області
Капітальний ремонт Загінецької ЗОШ І-ІІІ ст.. по
вул. Миру, 22 в с. Загінці Деражнянського району
Хмельницької області
Реконстукція системи теплопостачання
Макарівської ЗОШ І-ІІ ступенів шляхом
впровадження системи теплоакумуляційного
електричного опалення по вул. Миру, 1 в с.
Макарово Деражнянського р-ну Хмельницької об
Реконстукція системи теплопостачання
Коричинецької ЗОШ І-ІІ ступенів шляхом
впровадження системи теплоакумуляційного
електричного опалення по пров. Шкільному, 6 в с.
Коричинці Деражнянського р-ну Хмельницької обл
Реконстукція системи теплопостачання
Кальнянської ЗОШ І-ІІ ступенів шляхом
впровадження системи теплоакумуляційного
електричного опалення по вул. Панасюка, 8 в с.
Кальня Деражнянського району Хмельницької
області
Реконстукція системи теплопостачання
Радовецької ЗОШ І-ІІ ступенів шляхом
впровадження системи теплоакумуляційного
електричного опалення по вул. Шкільна, 11 в с.
Радівці Деражнянського р-ну Хмельницької обл
Реконстукція системи теплопостачання
Вовковинецької ЗОШ І-ІІ ступенів шляхом
впровадження системи теплоакумуляційного
електричного опалення по вул. Миру, 12 в с.
Вовковинці Деражнянського р-ну Хмельницької об
Реконстукція системи теплопостачання Будинку
туризму відділу освіти Деражнянської РДА

2012 р.

Відділ освіти

Кіотський
протокол

4589,358 тис. грн.

2012 р.

Відділ освіти

164,269 тис. грн.

2012 р.

Відділ освіти

2012 р.

Відділ освіти

ПРООН
Районний
бюджет
ПРООН
Районний
бюджет
Державний та
місцевий
бюджет

2012 р.

Відділ освіти

Державний та
місцевий
бюджет

609,295 тис. грн.

2012 р.

Відділ освіти

Державний та
місцевий
бюджет

261,019 тис. грн.

2012 р.

Відділ освіти

Державний та
місцевий
бюджет

648,034 тис. грн.

2012 р.

Відділ освіти, РМК

Державний та
місцевий
бюджет

297,542 тис. грн.
79

2012 р.

Відділ освіти

Державний та
місцевий

128,829 тис. грн.
80

236,017 тис. грн.

298,404 тис. грн.

87

88
89

90

91

шляхом впровадження системи
теплоакумуляційного електричного опалення по
вул. Миру, 89 в м. Деражня Деражнянського
району Хмельницької області
Реконструкція каналізаційної мережі
Деражнянської загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ
ст. по вул. Миру 64
Будівництво дошкільного навчального закладу,
с.Літки
Покращення якості надання освітніх послуг в ДНЗ
№1 «Дзвіночок» м.Деражні (реконструкція котельні
, утеплення фасаду, заміна вікон і вхідних дверей на
металопластикові, реконструкція покрівлі),
Загальна вартість1600 тис.грн
Формування державного замовлення на підготовку
робітничих
кадрів
у
професійно-технічних
навчальних закладах відповідно до пріоритетного
переліку професій та потреб регіонального ринку
праці
Сприяння ефективній взаємодії підприємств і
навчальних
закладів
регіону
щодо
працевлаштування молодих фахівців відповідно до
здобутої освіти

92

Ліквідація заборгованості із виплати заробітної
плати:
- економічно активних підприємств;
- підприємств-банкрутів;
- економічно неактивних підприємств

93

Посилення
роботи
з
питань
дотримання
законодавства
про
працю
керівниками
підприємств, установ та організацій області, для
попередження виникнення нових підприємствборжників із виплати заборгованості із заробітної
плати
Проведення моніторингу спільно з управлінням
Пенсійного фонду України в районі фактичної
заборгованості із заробітної плати
Активізація на конструктивних засадах роботи
районної
комісії
з
питань
погашення

94

95

бюджет

Деражнянська міська рада
2012
2012 рік
Протягом
2012-2013

Деражнянська міська рада

У 2012 Протягом 2012 року

управління праці та соціального
захисту
населення
райдержадміністрації, відділ освіти
райдержадміністрації

Постійно

управління праці та соціального
захисту
населення
райдержадміністрації, відділ освіти
райдержадміністрації,
керівники
падприємств
2.4 Подолання бідності
управління праці та соціального
захисту
населення,
економіки,
2012 - 2014
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації, ПФ України,,
державна податкова адміністрація,
держ. інспектор праці
Протягом 2012 року держ інспектор праці, управління
праці
та
соціального
захисту
населення райдержадміністрації.

Постійно

Постійно

управління праці та соціального
захисту населення РДА., управління
ПФ України в районі
Райдержадміністрація,
управління
праці
та
соціального
захисту

місцевий
бюджет

225,1

місцевий
бюджет

2500,0

Державний
бюджет
місцевий
бюджет
-

600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60
-

96

97

98

99

100

101

заборгованості із виплати заробітної плати
населення райдержадміністрації
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та
інших соціальних виплат;
- робочої групи з питання легалізації
"тіньової" зайнятості населення та "тіньової"
заробітної плати
Посилення контролю за дотриманням власниками
Постійно
державний
інспектор
праці,
та
керівниками
суб’єктів
господарювання
управління праці та соціального
трудового
законодавства
щодо
найманих
захисту
населення
працівників,
виконанням
галузевих
угод,
райдержадміністрації.
колективних договорів
Поширення інформації про стан ринків праці
Постійно
управління праці та соціального
шляхом щомісячного розміщення інформації на
захисту населення
сайті облдержадміністрації та сайтах місцевих
райдержадміністрації, районний
органів виконавчої влади, у засобах масової
центр зайнятості.
інформації, на стендах міських та районних центрів
зайнятості населення
3. Сталий економічний розвиток, бізнес клімат та інвестиції
3.1 Стабілізація державних фінансів
Перегляд кошторисів місцевих програм у частині Протягом 2012 року
Фінансове управління
скорочення бюджетних асигнувань на найменш
райдержадміністрації
важливі статті витрат та підготовка відповідних
пропозиції для розгляду на сесіях місцевих рад
Проведення ретельного аналізу стану наповнення Протягом 2012 року
Фінансове управління
місцевих бюджетів, здійснення оцінки очікуваного
райдержадміністрації
виконання затверджених відповідними місцевими
радами планів мобілізації податків і зборів до
місцевих бюджетів та у разі виявлення стійких
тенденцій зниження податкових надходжень
підготовка
пропозицій
щодо
внесення
у
встановленому порядку змін до місцевих бюджетів
та відповідного скорочення доходів і видатків
місцевих бюджетів
Здійснення організаційних заходів щодо активізації Протягом 2012 року
Фінансове управління
серед орендарів та орендодавців земельних ділянок
райдержадміністрації
сільськогосподарського призначення, земельних
часток (паю) роз’яснювальної роботи з питань
оптимізації розмірів плати за оренду зазначених
земельних ділянок для захисту інтересів власників
земельних ділянок та земельних часток (паїв)
Активізація
роботи
щодо
недопущення
Постійно
державний інспектор праці,
нарахування та виплати заробітної плати найманим
управління праці та соціального

-

-

-

-

Районний
бюджет

150,0

Місцеві
бюджети

-

-

-

-

працівникам у розмірах менших законодавчо
встановлених та виплати офіційно не облікованої
заробітної плати у “конвертах”

102

103

104

105

106

107

108

Запровадження обов'язкового подання декларації
великими
і
середніми
підприємствами
в
електронній формі із застосуванням електронного
підпису підзвітних осіб
Визначення переліку платників, що мінімізують
податкові зобов’язання. Проведення комплексу
заходів
по
дослідженню,
виявленню
та
руйнуванню
таких
схем
згідно
чинного
законодавства
Проведення системної роботи з унеможливлення
діяльності нелегальних суб’єктів підприємництва та
доступу контрабандних товарів на споживчий
ринок області
Проведення
засідань
громадських
рад,
узгоджувальної робочої групи Союзу промисловців
і підприємців та Об’єднання організацій
роботодавців у Деражнянському районі і
Деражнянського відділення Хмельницької МДПІ
за участю заступника Хмельницької МДПІ ,
семінарів, засідань “круглих столів”
Проведення
щомісячного
моніторингу
середньооблікової чисельності працівників, які
виконують роботи за договорами цивільноправового характеру та з доходів яких утримуються
податки і збори (обов’язкові платежі)
Відпрацювання платників податків по групах і
факторах ризиків та проведення перевірок
фінансово-господарської
діяльності
суб’єктів
господарювання, які мають значні валові доходи,
збільшують економічний потенціал, але офіційно
виплачують заробітну плату меншу, ніж розмір
заробітної плати, чи на рівні мінімальної заробітної
плати
Запровадження обов'язкового подання декларації
великими
і
середніми
підприємствами
в
електронній формі із застосуванням електронного
підпису підзвітних осіб

захисту населення
райдержадміністрації. районний
центр зайнятості.
3.2 Реформи податкової системи
2012 рік
Деражнянське
Хмельницької МДПІ

відділення

-

-

Постійно

Деражнянське відділення
Хмельницької МДПІ

-

-

Постійно

Деражнянське відділення
Хмельницької МДПІ

-

-

Постійно

Деражнянське відділення
Хмельницької МДПІ

-

-

Постійно

Деражнянське
відділення
Хмельницької МДПІ, Управління
Пенсійного
фонду
України
в
Деражнянському районі

-

-

Постійно

Деражнянське
Хмельницької МДПІ

відділення

-

-

2012 рік

Деражнянське
Хмельницької МДПІ

відділення

-

-

109

110

111
112

113

114

115

116

117

Визначення переліку платників, що мінімізують
Постійно
Деражнянське відділення
податкові зобов’язання. Проведення комплексу
Хмельницької МДПІ
заходів
по
дослідженню,
виявленню
та
руйнуванню
таких
схем
згідно
чинного
законодавства
3.3 Реформа системи пенсійного страхування
Недопущення продовження строків ліквідаційних
2011-2014 роки
Управління
Пенсійного
фонду
процедур підприємств -банкрутів, визначених
України в Деражнянському районі.
господарським судом області
Ліквідація боргу із страхових внесків економічно2014 рік
Управління
Пенсійного
фонду
активних платників
України в Деражнянському районі.
Проведення аналізу щомісячної звітності суб’єктів
Щомісячно
Управління Пенсійного фонду
господарювання щодо сум нарахованих та
України в Деражнянському районі.
сплачених страхових пенсійних внесків на
загальнообов’язкове
державне
пенсійне
страхування
Ведення жорсткого контролю за фондом оплати
Щомісячно
Управління Пенсійного фонду
праці
кожного
платника,
направлення
в
України в Деражнянському районі.
оперативному порядку матеріалів державному
інспектору праці в районі, в Деражнянське
відділення Хмельницької МДПІ місцеві органи
влади та правоохоронні органи щодо фактів
нарахування зарплати менше встановленого
мінімального розміру
Проведення інформаційно-роз‘яснювальної роботи
Постійно
Управління Пенсійного фонду
серед селян-одноосібників та осіб, які працюють за
України в Деражнянському районі.
кордоном, студентської молоді щодо добровільної
участі в загальнообов’язковому державному
пенсійному страхуванні
Проведення
роз’яснювальної
роботи
з
Постійно
Управління
Пенсійного
фонду
роботодавцями
щодо
легалізації
тіньової
України в Деражнянському районі
зайнятості, детінізації заробітної плати найманих
працівників
Проведення спільних перевірок щодо дотримання
Постійно
Управління ПФУ в Деражнянському
законодавства про оплату праці
районі. державний інспектор праці в
районі, Деражнянське відділення
Хмельницької МДПІ, правоохоронні
органи
Проведення
документальних
перевірок
Постійно
Управління
Пенсійного
фонду
страхувальників із високим ступенем ризику та на
України в Деражнянському районі.
предмет виявлення фінансових ресурсів з метою
погашення заборгованості із страх. пенс. внесків

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

118

119

120
121

122

123

124

125

126

127

128

Проведення зустрічей за "круглим" столом із
роботодавцями, громадськими організаціями
роботодавців та підприємців щодо реалізації пенсого законодавства та вироблення пропозицій
Проведення
роз’яснювальної
роботи
з
роботодавцями
щодо
легалізації
тіньової
зайнятості, детінізації заробітної плати найманих
працівників

Постійно

Управління
Пенсійного
фонду
України в Деражнянському районі.

-

-

державний
інспектор
праці,
управління праці та соціального
захисту
населення
райдержадміністрації,
державна
податкова адміністрація, РЦЗ
4. Регіональний економічний розвиток
4.1 Розвиток сільського господарства
Реконструкція тваринницьких ферм і комплексів
2012-2014
Управління агропромислового
роки
розвитку райдержадміністрації
Стимулювання
виробництва
продукції
2012 рік
Управління агропромислового
тваринництва відповідно до Програми розвитку
розвитку райдержадміністрації
агропромислового комплексу Деражнянського
району на 2012-2016 роки
Оновлення
машинно-тракторного
парку
2012- 2014 роки
Управління агропромислового
сільськогосподарських підприємств
розвитку райдержадміністрації,
2012 рік
сільськогосподарські підприємства
Розширення мережі пунктів штучного осіменіння
2012 рік
Управління
агропромислового
ВРХ для господарств населення
2013 рік
розвитку
райдержадміністрації,
2014 рік
райдержадміністрація
Сприяння розвитку кооперації як одного із
Управління агропромислового
механізмів
інтеграції
сільськогосподарських
2012 рік
розвитку райдержадміністрації,
товаровиробників, закладів торгівлі, підприємств
2013 рік
райдержадміністрація, сільські,
харчової і переробної промисловості
2014 рік
селищні ради, дорадники
Надання
дорадчих
послуг
суб’єктам
2012 рік
Управління
агропромислового
господарювання, що проводять діяльність у
2013 рік
розвитку
райдержадміністрації,
сільській місцевості та сільському населенню
2014 рік
райдержадміністрація,
дорадники,
сільськогосподарські дорадчі служби
Налагодження
взаємовигідної
співпраці
2012 рік
Управління
агропромислового
підприємств
харчової
промисловості
з
розвитку райдержадміністрації
сільгосптоваровиробниками
4.2 Реформа галузі переробної харчової промисловості
Участь у обласних виставках-ярмарках "АгроЧервень
Управління агропромислового
Поділля 2012" ( місто Хмельницький)
2012 рік
розвитку райдержадміністрації,
виконком міської ради
Забезпечення
інформаційного
супроводу
2012 рік
Управління
агропромислового
функціонування діючих в області інтегрованих
розвитку
райдержадміністрації,
агроструктур з вирощування цукрових буряків
райдержадміністрація

-

-

Держ.бюджет
Обл.бюджет
Районний
бюджет

1500

Держ.бюджет
Обл.бюджет

50
30

Районний
бюджет

13,35

-

-

-

-

-

-

Районний
бюджет

10

-

-

Постійно

10

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

та виробництва цукру
Сприяння збільшенню площ посівів цукрових
буряків та зростанню виробництва цукру в межах
державних (щорічних) квот
Проведення
роз'яснювальної
роботи
з
агровиробниками та переробними підприємствами
стосовно активізації дій по вирощуванню і
виробництву екологічно чистих, дієтичних та
дитячих продуктів харчування
Сприяння розвитку фірмової торгівлі з реалізації
продуктів
харчування
підприємствамивиробниками
Сприяння виробництву прогнозованих обсягів
продуктів харчування, розширенні їх асортименту
та створенні додаткових робочих місць на
підприємствах харчової промисловості
Розробка та подання на затвердження Програми
розвитку земельних відносин в Хмельницькій
області на 2011-2015 роки
Створення умов для функціонування ринку землі,
зокрема, завершення видачі державних актів на
право власності на землю, виділення меж
земельних ділянок у натурі (на місцевості),
забезпечення ведення державного земельного
кадастру, проведення грошової оцінки земель та
розмежування земель держ. та комун. власності
Посилення контролю за роботою суб’єктів
господарювання, що здійснюють землеоціночні
роботи на території області
Забезпечення виготовлення проектів землеустрою,
що
забезпечують
еколого-економічне
обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь
Забезпечення розроблення регіональних схем щодо
використання та охорони земель, які спрямовані на
консервацію деградованих та екологічно вразливих
угідь та відновлення продуктивного потенціалу
земельних ресурсів, що перебувають у виробництві, на
основі впровадження еколого-орієнтованих заходів
Проведеня повторної нормативно-грошвої оцінки

2012 рік

2012 рік

Управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації,
райдержадміністрація
Управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації,
райдержадміністрація,
виконком
міської ради

Державний
бюджет

135

-

-

2012 рік

Управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації,
райдержадміністрація,
виконком
міської ради
2012 рік
Управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації,
райдержадміністрація, виконком
міської ради
4.3 Земельна реформа
2011 рік
Відділ
Держкомзему
у Державний
Деражнянському районі
бюджет, інші

-

-

338,05

2012 рік

Відділ
Держкомзему
у
Деражнянському
районі,
райдержадміністрації,
органи
місцевого самоврядування

-

-

Постійно

-//-

-

-

Постійно

Головне управління Держкомзему у
Хмельницькій області, територіальні
органи Держкомзему, РДА, органи
місцевого самоврядування

-

-

Постійно

Головне управління Держкомзему у
Хмельницькій області, територіальні
органи Держкомзему, органи місцевого
самоврядування

-

-

2012 рік

Відділ Держкомзему у Деражнянському

Державний

-

земель населених пунктів
139
140

Проведння розмежування земель державної та
комунальної власності:

2011-2014

Реалізація проекту консервації шляхом заліснення
малопродуктивних та деградованих земель на території
району

2012-2014

районі,
органи
самоврядування
-//-

місцевого

Відділ Держкомзему у Деражнянському
районі,
органи
місцевого
самоврядування,
спеціалізовані
лісогосподарські підприємства

бюджет, вільні
кошти
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Міжнародна інтеграція і співпраця
5.1 Міжнародна інтеграція і співпраця
141
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143

114
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Активізація
роботи
щодо
міждержавного,
2012 рік
райдержадміністрація
міжрегіонального співробітництва з країнами СНД та
іншими стратегічними партнерами
Сприяння відновленню втрачених та налагодженню
2012 рік
райдержадміністрація
нових вертикальних та горизонтальних кооперативних
зв’язків, у тому числі створенню міждержавних
регіональних (транскордонних) кластерів
Опрацювання експортних можливостей підприємств
2012 рік
райдержадміністрація
області та визначення їх латентного (скритого)
експортного потенціалу з послідуючим сприянням щодо
його реалізації
Співпраця з Програмою ЄС/ООН «Місцевий розвиток,
2012 рік
райдержадміністрація
орієнтований на громаду та іншими міжнародними
проектами
6. Законодавче і інституційне забезпечення реформ
6.1 Реформа державної служби
Забезпечення підвищення кваліфікації:
2012 рік
Відділ організаційної та кадрової роботи
- державних службовців
місцевих державних
райдержадміністрації
адміністрацій шляхом їх участі у І турі щорічного
Всеукраїнського
конкурсу
«Кращий
державний
службовець»
- державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування області
6.2 Реформування системи органів державної виконавчої влади
Проведення оптимізації структури підрозділів обласної 2012 рік
Відділ організаційної та кадрової роботи
та районних державних адміністрацій, приведення
райдержадміністрації
штатного розпису у відповідність до визначених
напрямків роботи органів виконавчої влади для
конструктивного та ефективного їх виконання
6.3 Нормативно – правове забезпечення
Моніторинг ефективності діючої нормативно-правової
2012 рік
Відділ організаційної та кадрової роботи
бази, підготовка та надання центральним органам
райдержадміністрації
виконавчої влади пропозицій щодо внесення необхідних
змін в нормативно-правові акти

