УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 4 » березня 2011 року

№ 145-р
смт Голованівськ

Про організацію виконання та контроль
за виконанням програми економічного і
соціального розвитку району на 2011 рік
Відповідно до статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», рішення
обласної ради від 29 грудня 2010 року № 54 «Про програму економічного і соціального
розвитку області на 2011 рік», рішенням сесії районної ради від 28 січня 2011 року № 37
«Програма соціально-економічного розвитку району на 2011 рік в рамках обласної програми
«Центральний регіон – 2015» та з метою реалізації програми економічного і соціального
розвитку Кіровоградської області на 2011 рік (далі – Програма):
1. Відповідальним виконавцям забезпечити виконання завдань, заходів і основних
показників, а також реалізацію інвестиційних проектів та виконання робіт на об’єктах
соціального спрямування, програми у повному обсязі, для чого:
розробити та затвердити заходи з виконання Програми з визначенням виконавців
конкретних завдань та основних показників Програми;
запровадити та забезпечити проведення щоквартального моніторингу стану виконання
основних показників і завдань Програми (перелік додається) з розглядом його результатів на
засіданнях колегій районної державної адміністрації, структурних підрозділів районної
державної адміністрації та на засіданнях виконавчих комітетів сільських, селищних рад.
2. Структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам міністерств і
відомств України забезпечити:
виконання першочергових заходів завдань Програми;
виконання основних показників розвитку району;
реалізацію основних інвестиційних проектів та виконання робіт на об’єктах соціального
спрямування, визначених розділом «Переліки заходів, інвестиційних проектів та об’єктів
соціального спрямування, реалізація яких передбачається у 2011 році» Програми;
надання головному управлінню економіки облдержадміністрації щокварталу до 25 числа,
наступного за звітним періодом, інформації про стан виконання завдань, передбачених цим
пунктом. Результати реалізації інвестиційних проектів та виконання робіт на об’єктах
соціального спрямування наддавати за формами, що додаються.
3. Зняти з контролю та визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови
районної державної адміністрації від 24 лютого 2010 року № 112-р «Про організацію та

2
контроль за виконанням програми економічного і соціального розвитку району на 2010 рік»,
від 18 листопада 2010 року № 796-р «Про розробку проекту програми економічного і
соціального розвитку району на 2011 рік».
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників голови
районної держаної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова районної
державної адміністрації

М.УСИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 4 » березня 2011 року № 145-р

ПЕРЕЛІК
основних показників програми економічного і соціального розвитку району на 2011 рік,
які підлягають щоквартальному моніторингу деякими структурними підрозділами
райдержадміністрації

№
з/п

Показники

1
1.

2
Обсяг продукції промисловості,
у % до попереднього року
2. Обсяг реалізованої промислової продукції,
у відпускних цінах підприємств, млн. грн.
3. Обсяг реалізованої промислової продукції на
одну особу, усього грн.
4. Валова продукція сільського господарства, в усіх
категоріях господарств у цінах 2005 року, усього,
млн. грн.
у % до попереднього року
5. Валова продукція сільського господарства на
одну особу, усього, грн.
6. Обсяг інвестицій в основний капітал, млн. грн.
у порівняних цінах до попереднього року
7. Обсяг інвестицій в основний капітал на одну
особу, усього, грн.
8. Обсяг прямих іноземних інвестицій, млн. дол..
США
у % до попереднього року
9. Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну
особу, дол. США
10. Обсяг будівельних робіт, млн. грн.
у % до попереднього року

11. Оборот роздрібної торгівлі, млн. грн.
у % до попереднього року
12. Обсяг роздрібної торгівлі на одну особу, усього,
грн.
13. Обсяг експорту товарів, млн. доларів США
14. Обсяг експорту, у % до попереднього року

Значення
показників
затверджених
Програмою
на 2011 рік
3

Відповідальні за
забезпечення виконання
основних Показників
4
Управління економіки та
розвитку інфраструктури
райдержадміністрації

Управління
агропромислового
комплексу
райдержадміністрації
Управління економіки та
розвитку інфраструктури
райдержадміністрації

Відділ
регіонального
розвитку,
містобудування,
архітектури та житловокомунального
господарства
районної
державної адміністрації
Управління економіки та
розвитку інфраструктури
райдержадміністрації

2
1
2
15. Фінансовий результат від звичайної діяльності до
оподаткування підприємств, млн. грн. (у
фактичних цінах)
16. Середньомісячна заробітна плата, грн.

3

17. Надходження до місцевих бюджетів району, млн.
грн.
у % до попереднього року
______________________________

4

Управління
праці та
соціального
захист
населення
районної
державної адміністрації
Фінансове
управління
райдержадміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 4 » березня 2011 року № 145-р

ІНФОРМАЦІЯ
про стан реалізації інвестиційних проектів за __________
(період)
по Голованівському району
Залишкова вартість на 1 січня
2011 року, тис. грн.

Обсяг фінансування у 2011 році,
тис. грн.

4

Загальна вартість тис. грн.

3

Джерела фінансування

Назва проекту

2

Дата закінчення

Населений пункт

1

Дата початку

№
з/п

Сільська (селищна) рада

Термін
реалізації
проекту

Стан реалізації
проекту (фінансове
забезпечення, графік
виконання робіт
проблемні питання,
що виникають
пропозиції щодо
шляхів їх вирішення)

5

6

7

8

9

10

11

______________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 4 » березня 2011 року № 145-р

ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання робіт на об’єктах, затверджених програмою економічного і
соціального розвитку району на 2011 рік за __________
(період)

Обласного
бюджету

Місцевого
бюджету

Інших джерел

Усього

Державного
бюджету

Обласного
бюджету

Місцевого
бюджету

Інших джерел

Усього

Державного
бюджету

Обласного
бюджету

Місцевого
бюджету

Інших джерел

Стан виконання (причини
щодо їх невиконання)

2

Затверджено на відповідний
бюджетний рік

Державного
бюджету

Рік початку, закінчення
реалізації проекту

1

Передбачено програмою
«Центральний регіон - 2015»

Усього

Найменування об’єкта, вид
робіт, місцезнаходження

по Голованівському району

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Використано

У тому числі за рахунок:

У тому числі за рахунок:

У тому числі за
рахунок:

______________________________

