УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 31 » жовтня 2011 року

№ 791-р
смт Голованівськ

Про підсумки роботи господарського
комплексу Голованівського району та
виконання
показників
програми
соціально-економічного
розвитку
району на 2011 рік за 9 місяців 2011 року
Виконання показників Програми соціального і економічного розвитку Голованівського
району на 2011 рік та Програми соціального і економічного розвитку Голованівського
району на 2011-2015 роки знаходяться під постійним контролем структурних підрозділів
райдержадміністрації, керівників територіальних органів міністерств і відомств України.
Так, за 9 місяців 2011 року забезпечено та перевиконано:
надходження
до зведеного бюджету
до місцевого бюджету
до державного бюджету
до Пенсійного фонду
загальний фонд
фінансовий результат склав
прибутки
зменшена заборгованість
за електроенергію
зменшено кількість безробітних

-

на 7,2 % до доведеного завдання,
на 7,6 % до доведеного завдання,
на 4,7 % до доведеного завдання,
на 13,4 % до 6 місяців 2010 року,
на 11,5 % до доведеного завдання,
+ 3190,8 тис. грн.,
+ 3 558,3 тис. грн.,
на 38,177 тис. грн. до початку року,
на 468 осіб до початку року.

Проведені роботи з будівництва, оснащення та введення в експлуатацію проектів це:
будівництво свердловини в смт Голованівськ за кошти місцевого бюджету, реконструкція
обеліску місця розстрілу військових, проведено реконструкцію центрального парку в селищі
та реконструкцію алеї слави. Придбано і встановлено ліхтарі для освітлення центральних
вулиць. За спонсорські кошти ТОВ «ПФК» придбано меблі для терапевтичного відділення
Побузької селищної лікарні та закуплено УЗО для цієї лікарні.
За сприяння Голованівського благодійного фонду «Відродження покоління» (засновники
Грушевський В.А. та Новіков М.В.) придбано шкільні дошки для Голованівської ЗШ № 1 та
Побузької ЗШ, а також встановлено дитячий майданчик в с. Перегонівка, с. Свірнево,
с. Крутеньке та с. Семидуби та на території центрального парку смт Голованівськ
На кошти районного бюджету і агроформувань вже здійснено ремонт палат пологового
відділення Голованівської центральної районної лікарні, замінено вікна (пологове
відділення), санвузли першого посту хірургічного відділення, закуплено меблі.
Встановлено волейбольні майданчики на території навчально-виховного комплексу
«Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Т.Г.Шевченка – гімназія» та
Перегонівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
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За сприяння депутата обласної ради Грушевського В.А. придбано лавки для будинку
пристарілих с. Перегонівка. Закуплено електробойлери та шкільні парти для шкіл району за
кошти місцевого бюджету. Проведено зовнішнє освітлення запланованих вулиць с. Грузьке,
с. Вербове, с. Межирічка, с. Клинове.
За інвестиційні і власні кошти збудовано 2 автозаправні комплекси ТОВ «Будівельномонтажна компанія «Прімбудсервіс»» автодорога Ульяновка-Миколаїв смт Голованівськ,
в яких розміщенні магазини супутніх товарів. Крім цього встановлено газозаправочний
пункт для заправки автомобілів екологічним паливом. Завершені роботи по реконструкції
АЗС ТОВ «Агротоп». А на території смт Побузьке введено в експлуатацію нове
підприємство ТОВ «Метсервісгруп» по виробництву поліпропіленової тканини, стропів, а
також швацької нитки.
Відкрито соціальну аптеку на території Голованівської центральної районної лікарні
смт Голованівськ
Продовжується робота як по освітленню сіл і селищ району, ремонтів вулиць окремих
сільських і селищних рад.
Постійно приділяється увага розвитку соціальної сфери району: освіті, культурі,
медицині, спорту.
Далі продовжується робота по будівництву, реконструкції інвестиційних та соціальних
проектів.
Відповідно до рішення колегії районної державної адміністрації від 28 жовтня 2011 року
№ 36 та з метою забезпечення безумовного виконання показників Програми соціального і
економічного розвитку району на 2011 рік та Програми соціального і економічного розвитку
району на 2011-2015 роки у рамках обласної програми «Центральний регіон-2015»:
1. Управлінню економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації:
не допускати зниження показників програми соціально-економічного розвитку території;
спільно з громадською організацією «Голованівський районний Центр підтримки та
розвитку підприємництва» забезпечити безумовне, ефективне, високопрофесійне
застосування законів, урядових документів та інших нормативних актів, що регулюють
підприємницьку діяльність.
2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування, структурним підрозділам районної
державної адміністрації, керівникам територіальних органів міністерств і відомств України:
покласти цілі і завдання Програм та заходів в основу роботи на 2011-2015 роки;
забезпечити безумовне виконання завдань і заходів даних Програм.
3. Голованівському відділенню Гайворонської МДПІ:
посилити роботу по забезпеченню повноти і своєчасності надходжень податків і зборів до
бюджетів усіх рівнів;
постійно проводити перевірки та аналіз роботи підприємств та організацій району щодо
встановлення причин збитковості та відсутності господарської діяльності у підприємств –
боржників.
4. Управлінню праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації
забезпечити зростання середньомісячної заробітної плати працюючих та не допустити
заборгованості із виплати заробітної плати у різних сферах економіки.
5. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації:
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постійно здійснювати контроль за цільовим і ефективним використанням бюджетних
коштів;
продовжувати роботу по забезпеченню повноти надходжень до місцевого бюджету.
6. Управлінню агропромислового розвитку районної державної адміністрації:
проводити роботу по залученню коштів інвесторів в сільське господарство району;
забезпечити збільшення обсягів виробництва валової продукції сільського господарства
порівняно з попереднім роком, шляхом підвищення ефективності та покращення ситуації в
тваринництві.
7. Голованівському районному центру зайнятості:
вжити заходів щодо зменшення кількості безробітних в районі;
забезпечити укомплектуванням додаткових робочих місць;
збільшити рівень надання соціальних послуг незайнятому населенню.
8. Відділу регіонального розвитку, містобудування,
комунального господарства районної державної адміністрації:

архітектури

та

житлово-

вжити заходів щодо зменшення заборгованості населенням та підприємствами за наданні
комунальні послуги Голованівським ККП і КП «Аква Сервіс-07»;
продовжити проведення моніторингу по проведенню робіт сільськими, селищними
радами по зовнішньому освітленню вулиць населених пунктів району.
9. Сільським, селищним радам прикласти максимум зусиль щодо виконання доходної
частини бюджету та проводити роботу із платниками податків своєї території щодо
своєчасної сплати ними запланованих сум на 2011 рік.
10. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

