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Про стан виконання заходів Програми
соціального і економічного розвитку
Голованівського району на 20112015 роки у рамках виконання обласної
програми «Центральний регіон-2015»
Програма соціального і економічного розвитку Голованівського району на 20112015 роки у рамках виконання обласної програми «Центральний регіон – 2015» знаходиться
під постійним контролем структурних підрозділів райдержадміністрації, керівників
територіальних органів міністерств і відомств України.
Так, на сьогодні забезпечено повне виконання 82 заходів – проектів даної програми, що
складає до запланованих заходів 92,3 % на 2011 рік.
З них виконано інвестиційних проектів в кількості 12 на суму 301,072 млн. грн. (100 %) ,
а соціальних – 71 на суму 4,557 млн. грн.
Продовжується робота по освітленню сіл і селищ району, ремонтів вулиць окремих
сільських і селищних рад.
Укладено тристоронні угоди між райдержадміністрацією і сільською радою та суб’єктом
господарювання.
Введено в експлуатацію 2 автозаправні комплекси ТОВ «Будівельно-монтажна компанія
«Прімбудсервіс» автодорога Ульяновка-Миколаїв смт Голованівськ, проведена
реконструкція АЗС ТОВ «Агротоп», побудовано ТОВ «Метсервісгруп» завод по
виробництву тканин із пропилену, введено цех по виробництву біг-бегів ТОВ «Марія Лідер»
та пост технічного обслуговування і ремонту автомобілів ФОП Лабенко В.М.
Відкрито соціальний магазин на базі п/п Глухенького Р.О., а в смт Побузьке магазин
супермаркет «Копілка» з відділом по виробництву хлібобулочних та кондитерських виробів
ПП «ЯМП» та ресторан «Південний Буг».
В селищі Голованівськ проведено реконструкцію житлового приміщення під об’єкт
побуту гр. Медведчук П.Я. та реконструйовано об’єкт під магазин ФОП – Запорожець Л.Г.
За кошти ТОВ «ПФК» проведено модернізацію печі № 1 потужністю 40 МВт. Придбано
сільськогосподарську техніку для аграріїв району.
Постійно приділяється увага розвитку соціальної сфери району: освіті, культурі,
медицині, спорту.
Продовжується робота по будівництву, реконструкції також соціальних проектів.
Відповідно до рішення колегії районної державної адміністрації від 26 грудня 2011 року
№ 45 та з метою забезпечення безумовного виконання показників Програми соціального і
економічного розвитку району на 2011-2015 роки у рамках виконання обласної програми
«Центральний регіон-2015»:
1. Управлінню економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації
не допускати зниження показників програми соціально-економічного розвитку території.
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2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування, структурним підрозділам
райдержадміністрації, керівникам територіальних органів міністерств і відомств України:
покласти цілі і завдання Програми та заходів в основу роботи на 2011-2015 роки;
забезпечити безумовне виконання завдань і заходів даної Програми.
3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації продовжувати роботу по
забезпеченню повноти надходжень до місцевого бюджету.
4. Управлінню агропромислового розвитку районної державної адміністрації проводити
роботу по залученню коштів інвесторів в сільське господарство району.
5. Сільським та селищним головам продовжити роботу по проведенню вуличного
освітлення в населених пунктах району та укласти відповідні договори на постачання
електричної енергії по зовнішньому вуличному освітленню.
6. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
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