УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 26 » серпня 2011 року

№ 600-р
смт Голованівськ

Про проведення оцінки результатів
діяльності райдержадміністрації
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 року № 650
«Про запровадження проведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних
адміністрацій», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11 серпня
2011 року № 684-р «Про проведення оцінки результатів діяльності облдержадміністрації,
райдержадміністрацій та міськвиконкомів» та з метою забезпечення динамічного соціальноекономічного розвитку області:
1. Управлінню економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації:
забезпечити виконання показників, за якими здійснюється проведення оцінки результатів
діяльності райдержадміністрації;
забезпечити проведення щоквартального аналізу показників оцінки результатів діяльності
райдержадміністрації і виконкомів;
забезпечити подання головному управлінню економіки облдержадміністрації до 18 числа
другого місяця кварталу, що настає за звітним періодом, аналітичної записки про отримані
результати діяльності за Переліком показників за формою 1, затвердженою даним
розпорядженням (додається);
забезпечити прийняття оперативних управлінських рішень щодо подолання негативної
динаміки у розвитку галузей (сфер діяльності) відповідно до показників, за якими
проводиться оцінка результатів діяльності райдержадміністрації.
2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від
27 вересня 2010 року № 645-р «Про проведення комплексної оцінки стану соціальноекономічного розвитку Голованіського району».
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників голови
районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 26 » серпня 2011 року № 600-р

ПОКАЗНИКИ,
за якими здійснюється оцінка діяльності районної державної адміністрації
№
з/п

Найменування показника

1

2

1.

Валовий збір зернових і
зернобобових
культур,
відсотків до попереднього
року
Валовий збір соняшнику
на зерно, відсотків до
попереднього року

2.

3.

4.

Зібрана площа зернових і
зернобобових
культур,
відсотків до попереднього
року
Зібрана площа соняшнику
на зерно, відсотків до
попереднього року

5.

Індекс
продукції
будівництва, відсотків до
відповідного
періоду
попереднього року

6.

Рівень оплати за спожиту
електроенергію
наростаючим підсумком з
початку року, відсотків

7.

Темп
зростання
(зменшення)обсягу
експорту
товарів,
відсотків до відповідного
періоду
попереднього
року

Відповідальні за:
Забезпечення позитивної
Контроль
Подання звітності
динаміки показників
3
4
5
І. Економічний розвиток
Шевчук М.М.
Відділ статистики у Управління
агропромислового
Голованівському
розвитку
районі
райдержадміністрації
Шевчук М.М.
Відділ статистики у Управління
агропромислового
Голованівському
розвитку
районі
райдержадміністрації
Шевчук М.М.
Відділ статистики у Управління
агропромислового
Голованівському
розвитку
районі
райдержадміністрації
Шевчук М.М.
Відділ статистики у Управління
агропромислового
Голованівському
розвитку
районі
райдержадміністрації
Яровий О.В.
регіонального
Відділ статистики у Відділ
розвитку,
Голованівському
містобудування,
районі
архітектури та житловокомунального
господарства
райдержадміністрації,
управління економіки та
розвитку інфраструктури
райдержадміністрації
Яровий О.В.
Відділ
промисловості
Відділ промисловості
енергетики, транспорту та
енергетики,
зв’язку
управління
транспорту та зв’язку
економіки та розвитку
управління економіки
інфраструктури
та розвитку
райдержадміністрації
інфраструктури
райдержадміністрації
Яровий О.В.
Управління економіки та
Відділ статистики у
розвитку інфраструктури
Голованівському
райдержадміністрації
районі

2
1
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

2

3
Коефіцієнт
покриття Відділ статистики у
експортом імпорту
Голованівському
районі

4
Управління економіки та
розвитку інфраструктури
райдержадміністрації

ІІ. Інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність
Управління економіки та
Обсяги
інвестицій
в Відділ статистики у
розвитку інфраструктури
основний капітал (крім Голованівському
райдержадміністрації
інвестицій з державного районі
бюджету) у розрахунку на
одиницю
населення
наростаючим підсумком з
початку року, гривень
Управління економіки та
Темп
зростання Відділ статистики у
розвитку інфраструктури
(зменшення)
обсягу Голованівському
райдержадміністрації
прямих
іноземних районі
інвестицій, відсотків до
обсягів на початок року
Управління економіки та
Відділ статистики у
Обсяг прямих іноземних
розвитку інфраструктури
інвестицій у розрахунку Голованівському
райдержадміністрації
районі
на одиницю населення
наростаючим підсумком з
початку інвестування,
доларів США
Відділи
освіти,
Відділ статистики у
Частка інноваційно
промисловості
Голованівському
активних підприємств у
енергетики, транспорту та
районі
загальній кількості
зв’язку
управління
промислових
економіки та розвитку
підприємств,
інфраструктури
відсотків
райдержадміністрації
Відділи
освіти,
Відділ статистики у
Частка реалізованої
промисловості
інноваційної продукції в Голованівському
енергетики, транспорту та
районі
загальному обсязі
зв’язку
управління
реалізованої промислової
економіки та розвитку
продукції, відсотків
інфраструктури
райдержадміністрації
Відділ
промисловості
Відділ статистики у
Питома вага освоєних та
енергетики, транспорту та
Голованівському
впроваджених наукових
зв’язку
управління
районі
та науково-технічних
економіки та розвитку
розробок у загальній
інфраструктури
кількості виконаних
райдержадміністрації,
наукових робіт, відсотків
відділ освіти
ІІ. Державні фінанси
Фінансове
управління Фінансове управління
Рівень виконання доходів
загального
фонду райдержадміністрації райдержадміністрації,
Голованівське відділення
місцевого
бюджету,
Гайворонської МДПІ
відсотків
до
затверджених органами
місцевогосамоврядування
річних показників

5
Яровий О.В.

Яровий О.В.

Яровий О.В.

Яровий О.В.

Яровий О.В.
Бугаєнко О.П.

Яровий О.В.
Бугаєнко О.П.

Яровий О.В.
Бугаєнко О.П.

Яровий О.В.

3
1
16.

17.

18.

19.

20.

22.

23.

2

3
Темп
зростання Фінансове управління
(зменшення)
доходів райдержадміністрації
місцевого бюджету (без
трансфертів), відсотків до
відповідного
періоду
попереднього року
Фінансове управління
Обсяг податкових
райдержадміністрації
надходжень до місцевих
бюджетів у розрахунку на
одиницю населення,
гривень
Темп
зростання Голованівське
(зменшення) податкового відділення
боргу за податковими Гайворонської МДПІ
зобов’язаннями платників
(без пені) до зведеного
бюджету, відсотків до
початку року
Темп
зростання Фінансове управління
(зменшення)
обсягу райдержадміністрації
простроченої
кредиторської
заборгованості з оплати
праці (з нарахуваннями)
працівників бюджетних
установ, що фінансуються
з місцевих бюджетів,
відсотків до початку року
Темп
зростання Управління
Пенсійного фонду в
(зменшення)
заборгованості
із Голованіському
страхових
внесків районі
економічно
активних
платників до Пенсійного
фонду України, відсотків
до початку року
Рівень виконання річного Управління
завдання із збору власних Пенсійного фонду в
Голованіському
надходжень до
районі
Пенсійного фонду
України, відсотків
Управління
Темп зростання
Пенсійного фонду в
(зменшення)
Голованіському
заборгованості із сплати
районі
єдиного внеску на
загальнообов’язкове
державне соціальне
страхування, відсотків до
початку року

4
Фінансове управління
райдержадміністрації

5
Яровий О.В.

Фінансове
управління
райдержадміністрації

Яровий О.В.

Голованівське відділення
Гайворонської МДПІ

Яровий О.В.

Фінансове
управління
райдержадміністрації

Яровий О.В.

Управління Пенсійного
фонду в Голованіському
районі

Яровий О.В.

Управління Пенсійного
фонду в Голованіському
районі

Яровий О.В.

Управління Пенсійного
фонду в Голованіському
районі

Яровий О.В.

4
1

2

24.

Приріст (зменшення)
кількості об’єктів
інфраструктури
підтримки малого та
середнього
підприємництва (бізнесцентрів, бізнесінкубаторів, фондів
підтримки
підприємництва) з
початку року, одиниць
Темп зростання
(зменшення) кількості
об’єктів інфраструктури
підтримки малого та
середнього
підприємництва (бізнесцентрів, бізнесінкубаторів, фондів
підтримки
підприємництва),
відсотків до початку року
Обсяг фактично
профінансованих з
місцевих бюджетів
коштів на часткове
відшкодування
відсоткових ставок за
кредитами, залученими
суб’єктами малого і
середнього
підприємництва для
реалізації інвестиційних
проектів, до запланованих
на зазначену мету коштів,
відсотків
Кількість створених
нових робочих місць на
малих та середніх
підприємствах, що
отримали фінансову
допомогу з місцевих
бюджетів на часткове
відшкодування
відсоткових ставок за
кредитами, залученими
суб'єктами малого і
середнього
підприємництва для
реалізації інвестиційних
проектів, відсотків до

25.

26.

27.

3
4
ІV. Підтримка бізнесу
Управління економіки Управління економіки та
розвитку інфраструктури
та розвитку
райдержадміністрації
інфраструктури
райдержадміністрації

5
Яровий О.В.

Управління економіки Управління економіки та
розвитку інфраструктури
та розвитку
райдержадміністрації
інфраструктури
райдержадміністрації

Яровий О.В.

Управління економіки Управління економіки та
розвитку інфраструктури
та розвитку
райдержадміністрації
інфраструктури
райдержадміністрації

Яровий О.В.

Управління економіки Управління економіки та
розвитку інфраструктури
та розвитку
райдержадміністрації
інфраструктури
райдержадміністрації

Яровий О.В.

5
1

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

2
загальної кількості
створених нових робочих
місць на таких
підприємствах
Площа земельних ділянок,
наданих під будівництво
інфраструктурних
об’єктів, у розрахунку на
одиницю
населення,
кв. метрів
Абсолютний
приріст
обсягу
реалізованих
послуг на одну особу до
відповідного
періоду
попереднього року, грн.
Індекс споживчих цін,
відсотків
до
грудня
попереднього року
Індекс споживчих тарифів
на житло, воду,
електроенергію,газ та
інші види палива,
відсотків до грудня
попереднього року

3

4

Управління економіки Відділ Держкомзему у
Голованіському районі
та розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації
V. Споживчий ринок
Управління економіки та
Відділ статистики у
розвитку інфраструктури
Голованівському
райдержадміністрації
районі

5

Яровий О.В.

Яровий О.В.

Відділ статистики у
Голованівському
районі
Відділ статистики у
Голованівському
районі

Яровий О.В.

Приріст (зменшення)
населення, відсотків до
початку року
Приріст (зменшення)
заборгованості з виплати
заробітної плати до
початку року, тис. грн.
Темп зростання
(зменшення)
заборгованості з виплати
заробітної плати,
відсотків до початку року
VII. Житлово-комунальне господарство
Відділ регіонального
Відділ статистики у
Темп зростання
розвитку,
Голованівському
(зменшення) обсягу
містобудування
районі
введення в експлуатацію
архітектури та житловожитла, відсотків до
комунального
відповідного періоду
господарства
попереднього року
райдержадміністрації

Бугаєнко О.П.

Управління економіки та
розвитку інфраструктури
райдержадміністрації
Відділ регіонального
розвитку,
містобудування
архітектури та житловокомунального
господарства
райдержадміністрації,
управління економіки
райдержадміністрації
IV. Населення та ринок праці
Відділ у справах сім’ї,
Відділ статистики у
молоді та спорту
Голованівському
районі
Управління праці та
Відділ статистики у
соціального
захисту
Голованівському
населення
районної
районі
державної адміністрації
Управління праці та
Відділ статистики у
соціального
захисту
Голованівському
населення
районної
районі
державної адміністрації

Яровий О.В.

Бугаєнко О.П.

Бугаєнко О.П.

Яровий О.В.

6
1
36.

2
Обсяг введеного в
експлуатацію житла у
розрахунку на 10 тис.
населення, кв. метрів
загальної площі

3
Відділ статистики у
Голованівському
районі

37.

Питома вага протяжності
теплових та парових
мереж, що перебувають у
ветхому та аварійному
стані, відсотків до
загальної
протяжності таких
мереж
Питома вага протяжності
водопровідних мереж, що
перебувають у ветхому та
аварійному стані,
відсотків до загальної
протяжності таких мереж

Відділ статистики у
Голованівському
районі

38.

Відділ статистики у
Голованівському
районі

Відділ статистики у
Голованівському
районі

39.

Питома вага протяжності
каналізаційних мереж, що
перебувають у ветхому та
аварійному стані,
відсотків до загальної
протяжності таких мереж

40.

Відділ статистики у
Питома вага населення,
яке проживає у ветхих та Голованівському
районі
аварійних житлових
будинках в загальній
кількості населення,
відсотків

41.

Темп зростання
(зменшення)
заборгованості населення
з оплати житловокомунальних послуг,
відсотків до початку
звітного року
Співвідношення
середнього розміру
нарахувань за житловокомунальні послуги на
одного власника
особового рахунку до
середньомісячної
заробітної плати в регіоні,
відсотків

42.

Відділ статистики у
Голованівському
районі

Відділ статистики у
Голованівському
районі

4
Відділ регіонального
розвитку,
містобудування
архітектури та житловокомунального
господарства
райдержадміністрації
Відділ регіонального
розвитку,
містобудування
архітектури та житловокомунального
господарства
райдержадміністрації

5
Яровий О.В.

Відділ регіонального
розвитку,
містобудування
архітектури та житловокомунального
господарства
райдержадміністрації
Відділ регіонального
розвитку,
містобудування
архітектури та житловокомунального
господарства
райдержадміністрації
Відділ регіонального
розвитку,
містобудування
архітектури та житловокомунального
господарства
райдержадміністрації
Відділ регіонального
розвитку,
містобудування
архітектури та житловокомунального
господарства
райдержадміністрації
Відділ регіонального
розвитку,
містобудування
архітектури та житловокомунального
господарства
райдержадміністрації

Яровий О.В.

Яровий О.В.

Яровий О.В.

Яровий О.В.

Яровий О.В.

Яровий О.В.
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43.

2
Співвідношення
середнього розміру
нарахувань за житловокомунальні послуги на
одного власника
особового рахунку до
призначеної місячної
пенсії в регіоні, відсотків
Середній розмір
призначеної субсидії для
відшкодування витрат на
оплату житловокомунальних послуг,
гривень

3
Відділ статистики у
Голованівському
районі

4
Відділ регіонального
розвитку,
містобудування
архітектури та житловокомунального
господарства
райдержадміністрації

5
Яровий О.В.

Відділ статистики у
Голованівському
районі

Яровий О.В.

45.

Питома вага сімей, що
отримують субсидії для
відшкодування витрат на
оплату житловокомунальних послуг,
відсотків до загальної
кількості сімей, які
звернулися за субсидіями

Відділ статистики у
Голованівському
районі

Відділ регіонального
розвитку,
містобудування
архітектури та житловокомунального
господарства
райдержадміністрації
Відділ регіонального
розвитку,
містобудування
архітектури та житловокомунального
господарства
райдержадміністрації

46.

Охоплення дітей
дошкільного віку
дошкільною освітою,
відсотків
Охоплення дітей
старшого дошкільного
віку дошкільною освітою,
відсотків
Чисельність дітей у
дошкільних навчальних
закладах у розрахунку на
100 місць, осіб
Планова ємність
амбулаторнополіклінічних закладів,
кількість відвідувань за
зміну на 10 тис.
населення
Кількість сільських
населених пунктів з
чисельністю населення до
1000 жителів, в яких
розташовані
фельдшерськоакушерські пункти,
відсотків до загальної
кількості таких сільських
населених пунктів

44.

47.

48.

49.

50.

VIII.Освіта та охорона здоров’я
Відділи освіти, у справах
Відділ статистики у
сім’ї, молоді та спорту
Голованівському
райдержадміністрації
районі

Яровий О.В.

Бугаєнко О.П.

Відділ статистики у
Голованівському
районі

Відділи освіти, у справах
сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації

Бугаєнко О.П.

Відділ статистики у
Голованівському
районі

Відділи освіти, у справах
сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації

Бугаєнко О.П.

Голованівська ЦРЛ

Голованівська ЦРЛ

Бугаєнко О.П.

Голованівська ЦРЛ

Голованівська ЦРЛ

Бугаєнко О.П.
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51.

Кількість зареєстрованих
злочинів на 10 тис.
населення

52.

Питома вага злочинів,
скоєних неповнолітніми
або за їх участю, в
загальній кількості
злочинів, відсотків

53.

Обсяг викидів
забруднюючих речовин в
атмосферне повітря від
стаціонарних джерел в
розрахунку на одиницю
населення, кілограмів
Темп зростання
(зменшення) викидів
забруднюючих речовин
стаціонарними
джерелами в розрахунку
на одиницю населення,
відсотків до попереднього
року
Темп зростання
(зменшення) викидів
забруднюючих речовин
пересувними джерелами в
розрахунку на одиницю
населення, відсотків до
попереднього року

54.

55.

3
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ІХ. Рівень злочинності
Голованівський
Голованівський
РВ УМВС України в РВ УМВС України в
Кіровоградській області
Кіровоградській
області
Голованівський
Голованівський
РВ УМВС України в РВ УМВС України в
Кіровоградській області,
Кіровоградській
служба у справах дітей
області
райдержадміністрації
Х. Екологія
Відділ статистики у Державне управління
охорони навколишнього
Голованівському
природного середовища
районі
Кіровоградської області

5
Яровий О.В.

Яровий О.В.
Бугаєнко О.П.

Яровий О.В.

Відділ статистики у Державне управління
охорони навколишнього
Голованівському
природного середовища
районі
Кіровоградської області

Яровий О.В.

Відділ статистики у Державне управління
охорони навколишнього
Голованівському
природного середовища
районі
Кіровоградської області

Яровий О.В.

______________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 26 » серпня 2011 року № 600-р

ПЕРЕЛІК
показників, за якими здійснюється комплексна оцінка діяльності райдержадміністрації
№
з/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Найменування показника
2
І. Економічний розвиток
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах
підприємств (без податку на додану вартість та акцизу) в розрахунку на
одиницю населення, гривень
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва по сільськогосподарських
підприємствах (крім малих),
відсотків до відповідного періоду попереднього року
Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва по сільськогосподарських
підприємствах (крім малих),
відсотків до відповідного періоду попереднього року
Індекс обсягу виробництва продукції тваринництва по сільськогосподарських
підприємствах (крім малих), відсотків до відповідного періоду попереднього
року
Обсяг виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на одиницю
населення по сільськогосподарських підприємствах (крім малих)
(у порівнянних цінах), гривень
Темп зростання (зменшення) поголів’я великої рогатої худоби по
сільськогосподарських підприємствах (крім малих), усього, відсотків до
відповідної дати попереднього року
Темп зростання (зменшення) поголів’я корів по сільськогосподарських
підприємствах (крім малих), відсотків до відповідної дати попереднього року
Темп зростання (зменшення) поголів’я свиней по сільськогосподарських
підприємствах (крім малих), відсотків до відповідної дати попереднього року
Темп зростання (зменшення) поголів’я птиці по сільськогосподарських
підприємствах (крім малих), відсотків до відповідної дати попереднього року
Валовий збір зернових і зернобобових культур, відсотків до попереднього року
Валовий збір соняшнику на зерно, відсотків до попереднього року
Зібрана площа зернових та зернобобових культур, відсотків до попереднього
року
Зібрана площа соняшнику на зерно, відсотків до попереднього року
Індекс продукції будівництва, відсотків до відповідного періоду попереднього
року
Рівень оплати за спожиту електроенергію наростаючим підсумком з початку
року, відсотків
Темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів, відсотків до відповідного
періоду попереднього року
Рівень оплати за спожитий природний газ наростаючим підсумком з початку
року відсотків
Коефіцієнт покриття експортом імпорту

2
1
19.

20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.
27.
28.
29.

30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.
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ІІ. Інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність
Обсяги інвестицій в основний капітал (крім інвестицій з державного бюджету) у
розрахунку на одиницю населення наростаючим підсумком з початку року,
гривень
Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій,
відсотків до обсягів на початок року
Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одиницю населення
наростаючим підсумком з початку інвестування, доларів США
Частка інноваційно активних підприємств у загальній кількості промислових
підприємств, відсотків
Частка реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої
промислової продукції, відсотків
Питома вага освоєних та впроваджених наукових та науково-технічних
розробок у загальній кількості виконаних наукових робіт, відсотків
ІІІ. Державні фінанси
Рівень виконання доходів загального фонду місцевих, бюджетів,
відсотків до затверджених органами місцевого самоврядування річних
показників
Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансфертів),
відсотків до відповідного періоду попереднього року
Обсяг податкових надходжень до місцевих бюджетів у розрахунку на одиницю
населення, гривень
Темп зростання (зменшення) податкового боргу за податковими зобов’язаннями
платників (без пені) до зведеного бюджету, відсотків до початку року
Темп зростання (зменшення) обсягу простроченої кредиторської заборгованості
з оплати праці (з нарахуваннями) працівників бюджетних установ, що
фінансуються з місцевих бюджетів, відсотків до початку року
Темп зростання (зменшення) заборгованості із страхових внесків економічноактивних платників до Пенсійного фонду України,
відсотків до початку року
Рівень виконання річного завдання із збору власних надходжень до Пенсійного
фонду України, відсотків
Темп зростання (зменшення) заборгованості із сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування,
відсотків до початку року
ІV. Підтримка бізнесу
Приріст (зменшення) кількості об’єктів інфраструктури підтримки малого та
середнього підприємництва (бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фондів
підтримки підприємництва) з початку року, одиниць
Темп зростання (зменшення) кількості об’єктів інфраструктури підтримки
малого та середнього підприємництва (бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів,
фондів підтримки підприємництва), відсотків до початку року
Обсяг фактично профінансованих з місцевих бюджетів коштів на часткове
відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого
і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів,
до запланованих на зазначену мету коштів, відсотків
Кількість створених нових робочих місць на малих та середніх підприємствах,
що отримали фінансову допомогу з місцевих бюджетів на часткове
відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого
середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, відсотків до
загальної кількості створених нових робочих місць на таких підприємствах

3
1
37.

38.
39.

40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.
59.
60.
61.

2
Площа земельних ділянок, наданих під будівництво інфраструктурних об’єктів,
у розрахунку на одиницю населення, кв. метрів
V. Споживчий ринок
Темп зростання (зменшення) обороту роздрібної торгівлі, відсотків до
відповідного періоду попереднього року
Абсолютний приріст обсягу обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на
одиницю населення до відповідного періоду попереднього року,
гривень
Абсолютний приріст обсягу реалізованих послуг у розрахунку на одиницю
населення до відповідного періоду попереднього року, гривень
VI. Населення та ринок праці
Приріст (зменшення) населення, відсотків до початку року
Створення нових робочих місць, відсотків до річного завдання
Співвідношення кількості створених і ліквідованих робочих місць, до
відповідного періоду попереднього року
Рівень безробіття населення у віці 15-70 років (за методологією МОП),
відсотків до економічно активного населення відповідного віку
Середньомісячна номінальна заробітна плата, гривень
Темп зростання (зменшення) середньомісячної заробітної плати, відсотків до
відповідного періоду попереднього року
Приріст (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати до початку
року, тис. гривень
Темп зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати,
відсотків до початку року
VII. Житлово-комунальне господарство
Темп зростання (зменшення) обсягу введення в експлуатацію житла,
відсотків до відповідного періоду попереднього року
Обсяг введеного в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. населення,
кв. метрів загальної площі
Питома вага протяжності водопровідних мереж, що перебувають у ветхому та
аварійному стані, відсотків до загальної протяжності таких мереж
Питома вага протяжності каналізаційних мереж, що перебувають у ветхому та
аварійному стані, відсотків до загальної протяжності таких мереж
Питома вага населення, яке проживає у ветхих та аварійних житлових будинках
в загальній кількості населення, відсотків
Рівень виконання показника щодо створення об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків, відсотків до запланованого на кінець звітного року
Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житловокомунальних послуг, відсотків до початку звітного року
Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, гривень
VIIІ. Освіта та охорона здоров’я
Охоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою, відсотків
Охоплення дітей старшого дошкільного віку-дошкільною освітою, відсотків
Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць,
осіб
Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів,
кількість відвідувань за зміну на 10 тис. населення
Кількість сільських населених пунктів з чисельністю населення до
1000 жителів, в яких розташовані фельдшерсько-акушерські пункти,
відсотків до загальної кількості таких сільських населених пунктів

4
1
62.

63.
64.

65.
66.
67.
68.

2
Кількість потерпілих на виробництві з утратою працездатності на 1 робочий
день і більше та із смертельним наслідком на 1000 працюючих,
осіб
ІХ. Рівень злочинності
Кількість зареєстрованих злочинів на 10 тис. населення
Питома вага злочинів, скоєних неповнолітніми або за їх участю, в загальній
кількості злочинів, відсотків
Х. Екологія
Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних
джерел в розрахунку на одиницю населення, кілограмів
Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин стаціонарними
джерелами в розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року
Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин пересувними
джерелами в розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року
Частка відходів, видалених у спеціально відведені місця чи об’єкти або
спалених (без отримання енергії), у загальному обсязі утворених відходів,
відсотків

______________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 26 » серпня 2011 року № 600-р
Форма 1
АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА
про отримані результати діяльності за показниками оцінки результатів
діяльності райдержадміністрації
1. Аналіз динаміки показників за відповідним напрямом.
2. Визначення причин динаміки показників (поліпшення, погіршення) відповідно до
базового року, що включає:
виявлення закономірностей і окремих тенденцій зміни проаналізованих показників;
визначення впливу факторів на зміну показників, їх групування за відповідними
ознаками (основні та другорядні фактори, постійні та тимчасові, інтенсивні та
екстенсивні, внутрішні та зовнішні, суб’єктивні та об’єктивні тощо);
обґрунтування причин виникнення негативних тенденцій розвитку території та
відповідні висновки.
3. Заходи, яких було вжито та які будуть вжиті для поліпшення ситуації, що склалася за
відповідним напрямом.
4. Конкретні пропозиції щодо поліпшення стану справ за відповідним напрямом.

________________________
(посада керівника)

______________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

