від 12 квітня 2013 року

№ 102-р

Про організацію виконання та контроль
за виконанням завдань Стратегії
економічного і соціального розвитку
Голованівського району на 2013-2020 роки
Відповідно до статті 17 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року
№ 1186 «Про затвердження Порядку розроблення, проведення моніторингу та
оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку», розпорядження голови
обласної державної адміністрації та обласної ради від 20 березня 2013 року
№ 149-р/85-гр «Про організацію виконання та контроль за виконанням завдань
Стратегії економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 20132020 роки», з метою реалізації заходів Стратегії економічного і соціального
розвитку Кіровоградської області на 2013-2020 роки (далі – Стратегія):
1. Визначити відповідальними виконавцями завдань Стратегії структурні
підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств
України в районі (далі – відповідальні виконавці) згідно з додатками 1 і 2 до
даного розпорядження.
2. Відповідальним виконавцям забезпечити виконання у повному обсязі
стратегічних пріоритетів, завдань Стратегії та показників оцінки її реалізації,
для чого:
щороку розробляти план реалізації проектів та виконання завдань
Стратегії на відповідний рік за формою 1 додатка 3 та надавати їх на
затвердження заступникам голови районної державної адміністрації;
запровадити та забезпечити проведення моніторингу стану виконання
плану реалізації проектів та виконання завдань Стратегії.
3. Відповідальним виконавцям затверджені заступником голови
райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень

2
плани реалізації проектів та виконання завдань Стратегії на 2013 рік надавати
управлінню економічного розвитку, торгівлі, промисловості та інфраструктури
райдержадміністрації – до 25 квітня 2013 року та на наступні роки – щороку до
01 жовтня.
4. Управлінню економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури райдержадміністрації подавати департаменту економічного
розвитку і торгівлі облдержадміністрації:
затверджені плани реалізації проектів та виконання завдань Стратегії на
2013 рік – до 30 квітня 2013 року та на наступні роки – щороку до 05 жовтня;
щороку до 20 березня – інформації про стан виконання завдань Стратегії
(форма 2 додатка 3) та показники оцінки реалізації Стратегії за звітний рік та за
усі попередні роки виконання Стратегії.
5. Рекомендувати сільським та селищним головам забезпечити щорічний
розгляд стану виконання стратегій економічного і соціального розвитку району
на 2013-2020 роки на виконавчих комітетах сільських, селищних рад.
6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступників голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу
функціональних повноважень.

Голова районної
державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

Додаток 1
до розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
12 квітня 2013 № 102-р

ВІДПОВІДАЛЬНІ
за виконання завдань Стратегії економічного і соціального розвитку
району на 2013-2020 роки
№
з/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Завдання з реалізації
Відповідальні виконавці
стратегічних пріоритетів
2
3
4.1. Розвиток промислового потенціалу
Управління економічного розвитку, торгівлі,
Нарощування обсягів виробництва
промисловості та інфраструктури,
промислової продукції та її
управління агропромислового розвитку,
реалізації на внутрішньому й
відділ освіти, молоді та спорту
зовнішніх ринках
райдержадміністрації
Управління економічного розвитку, торгівлі,
Підвищення ефективності
промисловості та інфраструктури
використання мінеральнорайдержадміністрації
сировинної бази області
Управління агропромислового розвитку
Підвищення
райдержадміністрації
конкурентоспроможності харчової
промисловості, розвиток
коопераційних зв’язків та
мережевого співробітництва в
галузі
Управління економічного розвитку, торгівлі,
Розбудова інвестиційного
промисловості та інфраструктури,
потенціалу у промисловості та
управління агропромислового розвитку,
стимулювання оновлення основних
сектор регіонального розвитку,
фондів
містобудування та архітектури
райдержадміністрації
Управління економічного розвитку, торгівлі,
Підвищення ефективності
промисловості та інфраструктури,
інноваційної діяльності у
управління агропромислового розвитку,
промисловості, сприяння розвитку
відділ освіти, молоді та спорту
виробництва високотехнологічної
райдержадміністрації
продукції машинобудування,
приладобудування та харчової
промисловості
Управління економічного розвитку, торгівлі,
Реалізація політики
промисловості та інфраструктури
енергозбереження у промисловості
райдержадміністрації
та розвиток «зеленої економіки»

2
1
1.

2.

3.
4.
5.

6.

1.

2.

1.

2.

3.
4.

2
3
4.2. Формування високотехнологічного аграрного сектору ХХІ століття
Управління агропромислового розвитку
Підвищення ефективності
райдержадміністрації, відділ
використання земельних ресурсів
Держземагентства у Голованівському районі
на основі раціонального
сільськогосподарського
землекористування
Розвиток рослинництва як основи
Управління агропромислового розвитку
продовольчої безпеки регіону
райдержадміністрації, управління державної
ветеринарної медицини у районі
Розвиток тваринницької галузі
Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації
Розвиток інфраструктури аграрного
Управління агропромислового розвитку
ринку
райдержадміністрації
Розбудова соціальної інфраструктури Управління агропромислового розвитку,
на основах диверсифікації економіки управління економічного розвитку, торгівлі,
промисловості та інфраструктури, сектор
сільських поселень
житлово-комунального господарства, відділ
культури, туризму та культурної спадщини,
відділ освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації
Управління агропромислового розвитку
Екологічне поліпшення
райдержадміністрації, відділ
агроландшафтів та розвиток
Держземагентства у Голованівському
органічного виробництва
районі, головний спеціаліст Державного
управління навколишнього природного
середовища в Кіровоградській області
4.3. Розвиток транспортно-транзитного потенціалу
Розвиток залізничного транспорту
Управління економічного розвитку, торгівлі,
промисловості та інфраструктури
райдержадміністрації
Реалізація транзитного потенціалу
Управління економічного розвитку, торгівлі,
промисловості та інфраструктури
райдержадміністрації
4.4. Розвиток сучасної індустрії послуг як основи постіндустріального поступу
Сектор житлово-комунального господарства
Стимулювання технічної і
райдержадміністрації
технологічної модернізації,
підвищення ресурсоефективності
сфери житлово-комунального
господарства
Відділ культури, туризму та культурної
Забезпечення стабільного розвитку
спадщини райдержадміністрації
туристично-рекреаційного
комплексу
Реалізація заходів з охорони
Відділ культури, туризму та культурної
культурної спадщини
спадщини райдержадміністрації
Управління економічного розвитку,
Розвиток регіонального ринку
торгівлі, промисловості та інфраструктури
інформаційних і комунікаційних
райдержадміністрації, сектор з питань
послуг
інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю апарату райдержадміністрації

3
1
5.

6.
7.

1.

2.

3.

4.

5.

2
3
Сектор з питань інформаційної діяльності та
Удосконалення системи надання
комунікацій з громадськістю апарату
публічних послуг та активізація
райдержадміністрації
співпраці місцевих органів
виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування з
інститутами громадянського
суспільства
Сприяння комплексному розвитку
Відділ культури, туризму та культурної
сфери культури в регіоні
спадщини райдержадміністрації
Головний спеціаліст Державного управління
Налагодження систематичної
навколишнього природного середовища в
роботи щодо забезпечення
Кіровоградській області, сектор житловоекологічної безпеки та охорони
комунального господарства, відділ
навколишнього природного
культури, туризму та культурної спадщини
середовища як основи безпеки
райдержадміністрації
життєдіяльності жителів регіону
4.5. Стабільний соціальний розвиток – запорука процвітання Кіровоградщини
Послаблення негативних
Центральна районна лікарня, управління
демографічних тенденцій
соціального захисту населення,
відділ освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації
Розвиток ринку праці та підвищення Управління соціального захисту населення,
рівня доходів працюючих
управління економічного розвитку, торгівлі,
промисловості та інфраструктури
райдержадміністрації, районний центр
зайнятості
Відділ освіти, молоді та спорту
Досягнення відповідності системи
райдержадміністрації, районний центр
освіти потребам ринку праці,
зайнятості
створення єдиного освітнього
простору, забезпечення якості та
доступності освіти, ефективності
управління нею
Підвищення ефективності системи
Управління соціального захисту населення
соціального захисту населення
райдержадміністрації, управління
Пенсійного фонду України в
Голованівському районі
Завершення реформування системи
Центральна районна лікарня, відділ освіти,
охорони здоров’я
молоді та спорту райдержадміністрації

_________________________

Додаток 2
до розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
12 квітня 2013 № 102-р

ВІДПОВІДАЛЬНІ
за забезпечення позитивної динаміки показників оцінки реалізації
Стратегії економічного і соціального розвитку району на 2013-2020 роки
№
з/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Показник
2
Валовий регіональний продукт, млн. грн.
Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу, грн.
Доходи місцевих бюджетів району (без трансферів), млн.. грн.
у % до попереднього року
Доходи загального фонду місцевих бюджетів, млн.. грн.
у % до попереднього року
Видатки місцевих бюджетів, млн.. грн.
у % до попереднього року
Кількість суб’єктів Єдиного державного реєстру підприємств і
організацій України, один.,
включених до реєстру протягом звітного року, один.,
виключених з реєстру протягом звітного року, один.,
Кількість підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності,
один.
Кількість фізичних осіб, зайнятих підприємницькою
діяльністю, один.

Відповідальні за забезпечення виконання основних
показників Стратегії
3
Управління економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури райдержадміністрації
Фінансове управління райдержадміністрації

Державний реєстратор юридичного відділу апарату
райдержадміністрації, відділ статистики в Голованівському
районі
Державний реєстратор юридичного відділу апарату
райдержадміністрації, відділ статистики в Голованівському
районі, управління економічного розвитку, торгівлі,
промисловості та інфраструктури райдержадміністрації

2
1
9.

2
Індекс промислової продукції, у % до попереднього року

10.

Валова продукція сільського господарства, в усіх категоріях
господарств у цінах 2010 року, млн. грн.
у % до попереднього року
Обсяг будівельних робіт, у % до попереднього року

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Обсяг капітальних інвестицій, млн. грн.
у порівняних цінах у % до попереднього року
Оборот роздрібної торгівлі, у % до попереднього року
Коефіцієнти на 1000 осіб:
народжуваності
смертності
природного приросту
Продуктивність праці, %
Середньомісячна номінальна заробітна плата, грн.
у % до попереднього року
Індекс реальної заробітної плати, %
Рівень зареєстрованого безробіття, %

3
Управління економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
розвитку інфраструктури, управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації
Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації
Сектор регіонального розвитку, містобудування та архітектури
райдержадміністрації
Сектор регіонального розвитку, містобудування та архітектури
райдержадміністрації
Управління економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури райдержадміністрації
Голованівська центральна районна лікарня

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Голованівський районний центр зайнятості

_________________________

Додаток 3
до розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
12 квітня 2013 № 102-р
Форма 1
ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник голови Голованівської
районної державної адміністрації
____________ ________________
(П.І.Б)

ПЛАН
реалізації проектів та виконання завдань Стратегії економічного і соціального
розвитку Кіровоградської області на 2013-2020 роки
на ______________рік
№
з/п

Найменування завдання
та проекту з реалізації
стратегічних пріоритетів

Термін
виконання

Відповідальний
виконавець

Обсяги
фінансування

Джерела фінансування

Очікувані результати

Стратегічний пріоритет:
Завдання:
Інвестиційний проект:
____________________________________________
(посада відповідальної особи)

_____________________________
(П.І.Б.)
_________________________

2
Продовження додатка 3
Форма 2
ПОГОДЖУЮ
Заступник голови Голованівської
районної державної адміністрації
____________ ________________
(П.І.Б)

ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання завдань Стратегії економічного і соціального розвитку району
за ___________ рік
№
з/п

Найменування завдання
та проекту з реалізації
стратегічних пріоритетів

Термін
виконання

Відповідальний
виконавець

Обсяги
фінансування

Джерела фінансування

Очікувані результати

Стратегічний пріоритет:
Завдання:
Інвестиційний проект:

____________________________________________
(посада відповідальної особи)

_____________________________
(П.І.Б.)
_________________________

