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ПОКРОВСЬКА РАЙОННА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
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м. Покровськ
Про виконання за 1 квартал 2019 року
Програми економічного і соціального
розвитку Покровського району на 2019 рік
та основні напрямки розвитку на 2010 і 2021
роки, затвердженої рішенням районної
ради від 12 грудня 2018 року №УІІ/28-5
Заслухавши звіт райдержадміністрації про виконання за 1 квартал 2019
року Програми економічного і соціального розвитку Покровського району на
2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, затвердженої
рішенням районної ради від 12 грудня 2018 року №УІІ/28-5 (далі - Програма),
районна рада відзначає, що реалізація завдань і заходів Програми дозволила
забезпечити вирішення низки програмних заходів, пов'язаних з розв'язанням
пріоритетних проблем району.
Обсяг реалізованої промислової продукції склав 263,1 млн. грн., що на
1,4 % більше ніж у відповідному періоді минулого року та становить 1,0 % до
всієї реалізованої продукції по області.
В агропромисловому комплексі в усіх категоріях господарств
виробництво валової продукції сільського господарства (у постійних цінах 2010
року) зменшилось на 4,9 % до 1 кварталу 2018 року і склало 142326,4 тис. грн.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника склала
10954,0 грн., що на 23,2 % більше ніж торік та становить 105,1 % до середнього
рівня по регіону.
Заборгованість з виплати заробітної плати по підприємствам усіх форм
власності станом на 1 березня 2019 року відсутня.
Доходи бюджету району без трансфертів зменшились в порівнянні з
минулим роком на 25,2 % і склали 40811,3 тис. грн. Трансферти з Державного
бюджету зменшились на 4,0% та склали 35072,0 тис. грн.
Проведено роботу з виконання заходів щодо соціального захисту
населення, підтримки малозабезпечених громадян, дітей-сиріт, інвалідів та
пенсіонерів, а також вирішення проблем в гуманітарній сфері: освіті, охороні
здоров'я, культурі, фізичному вихованні, молодіжній політиці та дитинстві.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 43 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", районна рада

ВИРІШИЛА:
1. Звіт райдержадміністрації про виконання за 1 квартал 2019 року
Програми економічного і соціального розвитку Покровського району на 2019
рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, затвердженої рішенням
районної ради від 12 грудня 2018 року №УІІ/28-5, взяти до відома.
2. Відзначити, що завдяки спільним зусиллям райдержадміністрації,
районної ради, сільських та селищних рад, депутатів усіх рівнів, підприємств,
організацій, громадськості забезпечено виконання основних показників і
заходів Програми.
3. Рекомендувати районній державній адміністрації:
3.1. Вжити додаткових заходів щодо підвищення платіжної дисципліни
суб'єктів підприємницької діяльності в частині скорочення податкового боргу
до бюджетів усіх рівнів, платежів до Пенсійного фонду, своєчасних
розрахунків за спожиті енергоносії та житлово - комунальні послуги.
3.2. Тримати на постійному контролі питання щодо недопущення
виникнення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах,
установах, організаціях всіх форм власності.
4. Постійним комісіям районної ради забезпечити активну участь у
вирішен
[ічного розвитку району.
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