ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ
ДЕРГАЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
на 2017 рік
І. Підвищення якісного рівня життя населення
у сфері життєзабезпечення:
•
Реконструкція споруд відведення та очистки стічної води по житловому
масиву в смт. Пересічне.
•
Будівництво очисних споруд в с.Черкаська Лозова.
•
Капітальний ремонт очисних каналізаційних споруд в.с.Руська Лозова.
» Виготовлення проектно-кошторисної документації очисних споруд в с.
Токарівка.
•
Комплексний план оздоровлення басейну річки Лопань Дергачівського
району.
•
Побудова і впровадження енергоефективних систем керування освітленням
приміщень і вулиць у Дергачівському районі.
•
Ремонт м’якої покрівлі будинків масиву Шлях Індустрії та в с. Ветеринарне
Козачолопанеької селищної ради.
•
Придбання сміттєбаків на території Дергачівського району.
•
Капітальний ремонт автодороги обласного підпорядкування
“ДергачіКозача Лопань”.
•
Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради
Дергачівського району Харківської області (коригування)
•
Капітальний ремонт каналізаційної системи м. Дергачі - відвідний колектор
до с. Караван.
•
Створення нових ОСББ.
•
Продовження робіт з капітального ремонту водогону в смт. Солоницівка.
•
Проведення поточних і капітальних ремонтів доріг в с. Безруки, смт.
Слатине, смт. Прудянка, с.Малі Проходи.
•
Обладнання приладами обліку теплової енергії житлових будинків з
централізованим опаленням.
•
Газопостачання с. Великі Проходи Дергачівського району Харківської
області (І черга будівництва: газопроводи високого та середнього тиску).
•
Створення умов для роботи працівників управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації, управління Держсанепідемстанції та
управління Пенсійного фонду України у Дергачівському районі.

•

Упорядкування території “Алеї слави”.
в галузі «медицина»:
Реконструкція будівлі амбулаторії по вул. 1 Травня 25, м. Дергачі.
Капітальний ремонт амбулаторії ГІрудянської та Козачолопанської селищних

•
•
рад.
•
Будівництво (корегування) прийомного відділення стаціонарного відділення
КЗОЗ РТМО « Дергачівська районна лікарня» в м. Дергачі.
•
Капітальний ремонт покрівлі і заміна вікон на енергозберігаючі в смт.
Солоницівка КЗОЗ РТМО « Дергачівська районна лікарня».
•
Придбання сучасного медичного обладнання для медичних закладів.
•
Нове будівництво обласної лікарні відновного лікування у складі медичного
комплексу по вул. Садовій, 12 в м. Дергачі Харківської області (шляхом
завершення будівництва поліклініки зі зміною її функціонального призначення).
в галузі «культура»:
•
Укріплення стін фасаду будівлі клубу в с. Польова.
•
Оновлення оргтехніки, забезпечення музичними інструментами та
сценічним обладнанням в закладах культури.
•
Утеплення та облаштування фасаду будівлі районного Будинку культури в
м. Дергачі.
•
Придбання автобусу.
•
Оформлення земельної ділянки районного будинку культури.
•
Розробка документації та монтаж системи пожежотушіння районного
будинку культури.
в галузі «освіта»:
•
Капітальний ремонт дитячого садка по пров. Корсіковського в м. Дергачі.
•
Будівництво нового дитячого садка в смт. Пересічне.
•
Реконструкція приміщення дитячого садка “Дзвіночок” в смт.Мала
Данилівка.
•
Реконструкція дитячого будинку “3 любов’ю — дитини” в м. Дергачі,
переоблаштування.
•
Реконструкція актової зали в дошкільну групу Великопроходівського
навчально-виховного комплексу Дергачівської районної ради в с. Великі
Проходи.
в галузі «спорту»:
•
Будівництво багатофункціонального фізкультурно-оздоровчого комплексу в
м. Дергачі.
•
Будівництво спортивних майданчиків на території Дергачівського району.
П.

Розвиток промислового комплексу району

• Всебічне сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, як основного
резерву промислової галузі.
*•
- Проведення моніторингу економічної ситуації на промислових підприємствах
району.

■ Сприяння зменшенню ресурсоємності виробництва з орієнтацією на ощадливе
і ефективне використання енергетичних, сировинних і матеріальних ресурсів.
■ Інформаційне забезпечення щодо стимулювання інноваційно-інвестиційної
діяльності промислових підприємств (бізнес-форуми, семінари, тренінги тощо) з
мстою нарощування випуску конкурентно спроможної продукції що відповідає
світовим стандартам.
■ Сприяння участі промислових підприємств у виставково-ярмаркових заходах
регіонального та державного рівнів.
III.

Всебічний розвиток сільськогосподарського виробництва

■Зростання обсягів виробництва валової продукції сільського господарства.
• Технічне та технологічне оновлення агропромислового комплексу шляхом
придбання сільськогосподарської техніки.
• Проведення комплексу робіт, спрямованих на охорону і раціональне
використання земель сільськогосподарського призначення, збереження і
відтворення родючості грунтів.
• Забезпечення моніторингу аграрного ринку та оперативне інформування
його учасників щодо рівня цін попиту і пропозиції на основні види
сільськогосподарської продукції та матеріально-технічні ресурси, які
споживаються в процесі сільськогосподарського виробництва.
• Забезпечення максимального використання фінансової підтримки із
державного та обласного бюджетів для техніко-технологічного
переоснащення підприємств агропромислового комплексу.
• Сприяння впровадженню у виробництво комплексних систем захисту
рослин, поєднання агротехнічного, біологічного та хімічного методів.
• Активізація селекційної роботи в рослинництві та тваринництві.

І.Б. ГАПЛЄВСЬКА

