УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 25 » липня 2011 року

№ 532-р
смт Голованівськ

Про
підсумки
роботи
народногосподарського
комплексу
Голованівського району та виконання
показників
програми
соціальноекономічного розвитку району на
2011 рік за 1 півріччя 2011 року
Відповідно до рішення колегії районної державної адміністрації від 22 липня 2011 року
№ 24 та з метою забезпечення безумовного виконання показників Програми соціальноекономічного розвитку району на 2011 рік:
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. 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.
3. 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;
забезпечити ефективну роботу робочої групи по легалізації заробітної плати та «тіньової»
зайнятості.
4. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації:
постійно здійснювати контроль за цільовим і ефективним використанням бюджетних
коштів;
продовжувати роботу по забезпеченню повноти надходжень до місцевого бюджету.
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5. 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.
6. Районному центру зайнятості:
вжити заходів щодо зменшення кількості безробітних в районі;
забезпечити укомплектуванням додаткових робочих місць;
збільшити рівень надання соціальних послуг незайнятому населенню.
7. Відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житловокомунального господарства районної державної адміністрації вжити заходів щодо
зменшення заборгованості населенням та підприємствами за наданні комунальні послуги
Голованівським ККП і КП»Аква Сервіс-07».
8. Органам місцевого самоврядування, структурним підрозділам райдержадміністрації,
керівникам територіальних органів міністерств і відомств покласти цілі і завдання обласної
Програми «Центральний регіон-2015» та заходів в основу роботи на 2011-2015 роки,
забезпечити безумовне виконання завдань і заходів Програми.
9. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації
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