Звіт про виконання Комплексної програми фінансового забезпечення функціонування Броварської державної адміністрації та її структурних підрозділів для виконання та реалізації повноважень, делегованих Броварською районною радою на 2016-2017 роки

Взаємовідносини між райдержадміністрацією та районною радою базуються на виконанні делегованих повноважень та контролі за їх здійсненням. Провідне місце в системі методів діяльності райдержадміністрації належить плануванню, координації, контролю за виконанням рішень, роботі з кадрами,  інформаційному забезпеченню,  сприяння інвестиційній діяльності на території району, розвитку усіх видів освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, туризму, вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, забезпечення виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою та інше.

Робота районної державної адміністрації у 2017 році спрямовувалася на забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку району, ефективного використання наявних природних, трудових та фінансових ресурсів, сприяння залученню інвестиційних ресурсів у пріоритетні галузі економіки, вирішення актуальних проблем життєдіяльності району, поліпшення добробуту та соціального захисту населення у непростий для нашої країни час. 
Керівництво районної державної адміністрації прагне створити атмосферу ділових і вимогливих відносин між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, трудовими колективами, громадськими формуваннями.
Програма фінансового забезпечення функціонування Броварської районної державної адміністрації для виконання та реалізації повноважень, делегованих Броварською районною радою на 2016-2017 роки створена у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016 року № 787 «Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій».
Виконання програми дозволяє забезпечити престижність професії працівників органів державної влади, підвищення рівня довіри та авторитету органів виконавчої влади на місцях, запобігання корупції.
За 2016 рік на виконання Програми виділено кошти управлінню соціального захисту населення для стимулюючих виплат в сумі 180808 грн.
За 2017 рік на забезпечення виконання програми на виплату допомог  на оздоровлення, допомог на вирішення соціально-побутових проблем та виплату премій виділено кошти за рахунок перевиконання доходної частини районного бюджету в сумі 2273431,52 грн., з них на виплату стимулюючих виплат по управлінню соціального захисту населення 1201988 грн.
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