Мохараў Аляксей Уладзіміравіч
намеснік старшыні
тэл. 53 59 58
Разглядае пытанні:
эканомікі,

падатковай

і

фінансавай

палітыкі,

знешнеэканамічнай і банкаўскай дзейнасці, развіцця
прамысловасці, прадпрымальніцтва і індывідуальнай
працоўнай дзейнасці, эканоміі матэрыяльных рэсурсаў,
статыстычнага аналізу, цэнаўтварэння, занятасці, працы і
заработнай платы, спажывецкіх тавараў, страхавой
дзейнасці, кантролю за выкананнем сацыяльных стандартаў
( праз аддзел эканомікі райвыканкама), развіцця гандлю і
грамадскага харчавання, паслуг насельніцтву, сацыяльнай
абароны, спажывецкай кааперацыі, лясной гаспадаркі,
маёмасці, якая знаходзіцца ва ўласнасці Гомельскага
раёна, арэнды, рэкламнай дзейнасці, а таксама пытанні,
звязаныя з арганізацыяй і правядзеннем аналізу
эфектыўнасці работы падпарадкаваных (падведамасных)
арганізацый;
інспекцыі Міністэрства Рэспублікі Беларусь па падатках і
зборах па Гомельскім раёне;
прадстаўніцтва рэспубліканскага ўнітарнага страхавога
прадпрыемства “Белдзяржстрах” па Гомельскім раёне;
філіяла № 302 ААТ “АСБ” Беларусбанк “;
Гомельскага раённага аддзела Гомельскага абласнога
ўпраўлення фонду сацыяльнай абароны насельніцтва;
Гомельскага раённага спажывецкага таварыства;
прамысловых прадпрыемстваў і арганізацый, размешчаных на
тэрыторыі Гомельскага раёна;
дзяржаўнай дасведчанай лесагаспадарчай

установы”

Гомельскі вопытны лясгас ” і дзяржаўнай лесагаспадарчай
установы “Каранёўская эксперыментальная лясная база
Інстытута лесу Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі”;
паліўна-энергетычнага комплексу, энергазберажэння,

эканоміі і рацыянальнага выкарыстання
энергетычных і прыродных рэсурсаў.
Непасрэдна падпарадкоўваюцца
райвыканкама:

структурныя

паліўна-

падраздзяленні

аддзел эканомікі;
упраўленне па працы, занятасцi i сацыяльнай абароне (у
частцы пытанняў заработнай платы і занятасці);
фінансавы аддзел (аператыўныя пытанні).
Узаемадзейнічае з філіялам ААТ «Белаграпрамбанк» – Гомельскім
абласным
упраўленнем,
ААТ
«Гомельаблсервіс»,
ААТ
«Гомельагракамплект», грамадскімі арганізацыямі прамыслоўцаў і
прадпрымальнікаў, кааператываў, малых прадпрыемстваў і іншых
форм прадпрымальніцтва, прафесійнымі саюзамі.
Узначальвае:
камісію па ўдасканаленні плацяжоў і разлікаў;
камісію па папярэджанні эканамічнай неплацёжаздольнасці
(банкруцтва);
камісію па кантролі за энергазберажэннем і разлікамі за
энерганосьбіты;
камісію па ўключэнні ў гаспадарчы абарот дзяржаўнай
маёмасці, якая знаходзіцца ў камунальнай уласнасці
Гомельскага раёна;
камісію па супрацьдзеянні карупцыі;
камісію па прысваенні класаў дзяржаўных служачых;
экзаменацыйную камісію па здачы кваліфікацыйнага
экзамену сярод асоб, якія ўпершыню паступаюць на
дзяржаўную службу;
конкурсную камісію па фарміраванні рэзерву кіруючых
кадраў на замяшчэнне пасад, уключаных у кадравы рэестр
Гомельскага раённага выканаўчага камітэта;
камісію па арганізацыі і правядзенні аўкцыёнаў па
продажы зямельных участкаў у прыватную ўласнасць і на
права заключэння дагавораў арэнды зямельных участкаў;

камісію па пытанні своечасовай выплаты заработнай платы;
раённую камісію па развіцці прадпрымальніцтва і
арганізацыі новых вытворчасцей;
камісію для арганізацыі правядзення працэдур дзяржаўных
закупак;
камісію па пытаннях ўзгаднення спынення працоўных
адносін па ініцыятыве наймальніка з работнікамі
арганізацый раёна;
камісію па разглядзе пытанняў ўзгаднення спынення
працоўных адносін па ініцыятыве наймальніка з
работнікамі арганізацый раёна па курыруемых напрамках
дзейнасці;
рабочую групу па навядзенні парадку ў сферах аказання
паслуг па тэхнічным абслугоўванні і рамонце транспартных
сродкаў, гандлю запаснымі часткамі да аўтамабіляў;
працоўную групу па пытаннях
падведамаснымі прадпрыемствамі

ўзгаднення набыцця
прамежкавых тавараў

замежнага паходжання ў рэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь.

