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П[н виконання Програми економічного
і соціального розвитку Покровського
району на 2019 рік та основні напрямки
розвитку на 2020 і 2021 роки, затвердженої
рішенням районної ради
віл 12 грудня 2018 року №УІІ/28-5

Заслухавши звіт райдержадміністрації про виконання
! Ірогри
економічного і соціального розвитку Покровського району на 2019 рік і а
основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки, затвердженої рішення і
районної ради від 12 грудня 2018 року №УІІ/28-5 (далі - Програма), райони і
рада відзначає, що завдяки спільним діям райдержадміністрації, районної ради,
виконавчих органів сільських та селищних рад, підприємств та інших субЧк і
регіонального розвитку забезпечується виконання заходів за пріоритетний. и
напрямами, визначеними Програмою.
У рамках реалізації Програми вирішувалися питання підтримки
функціонування та покращення матеріально - технічного стану закладів осві ти,
охорони здоров'я, культури, фізичної культури та спорту. Проведена робот і
щодо соціального захисту населення, зокрема внутрішньо переміщених осі*"
підтримки та захисту дітей та молоді.
Придбано 1 одиницю житла для осіб з числа дітей сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування (Новоекономічна селищна рада).
У рамках Програми у 2019 році за рахунок коштів Державного фон ;
регіонального розвитку завершені роботи з будівництва водогону до сіл т і
селищ Срібненської та Новоєлизаветівської сільських рад Покровського район '
від Селидівського водогону Д=600 мм №2 та реалізовано на 95% проект
капітального ремонту частини будівлі Удачненського центру культури т\
дозвілля комунального закладу культури «Покровський районний культурно
дозвіллєвий центр».
Серед передбачених Програмою пріоритетних заходів щодо забезпечен а
екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища завершено ропо і и ;
відновлення і підтримки сприятливого гідрологічного режиму та санітарної >

стану річки Казенний Торець Новоекономічної селищної ради та розроблено
аналогічний проект по річці Ковалиха Сергіївської сільської ради.
Особлива увага приділялась питанням відновлення та розвитку дорожньотранспортної інфраструктури, реалізації заходів у сфері житлово-комунального
господарства, створення умов для ефективного подолання та попередження
надзвичайних ситуацій. Здійснено ремонт 7 км вуличної дорожньої мережі
(доріг комунальної власності) та її утримання, переоснащене 30,8 км мереж
зовнішнього освітлення, ліквідовано 27 стихійних звалищ.
Всього протягом 2019 року на реалізацію 298 заходів та 14 проектів за
рахунок усіх джерел фінансування спрямовано 558,934 млн. грн., у тому числі
кошти державного бюджету - 108,7 млн. грн., обласного бюджету - 1 , 3 млн.
грн., підприємств та інших джерел - 332,7 млн. грн.
У загальному фінансуванні заходів та проектів Програми частка
місцевого бюджету склала 20% (116,3 млн. грн.).
Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи вищевикладене, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Підсумки виконання 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 уваги.
2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, сільським
селищним головам продовжити у 2020 році роботу з:
2.1. відновлення та розвитку ключових інфраструктурних об'єктів за
рахунок бюджетних коштів та коштів інших джерел фінансування, не
заборонених законодавством;
2.2. стимулювання підприємницької активності шляхом надання
фінансової та організаційно - методологічної підтримки суб'єктам малого
підприємництва;
2.3.
підвищення
якості
надання
послуг
населенню,
зокрема
адміністративних послуг, а також послуг у сфері охорони здоров'я, освіти,
культури, фізичної культури та спорту, соціального захисту населення;
2.4. розбудови безпечного середовища у сфері охорони навколишнього
природного середовища, забезпечення законності та правопорядку, захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій;
2.5. ефективного та раціонального використання коштів місцевих
бюджетів;
2.6. забезпечення своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати
працівникам бюджетної сфери, а також розрахунків за отримані бюджетними
установами комунальні послуги та спожиті енергоносії, не допускаючи під час
асть у
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