від 13 лютого 2013 року

№ 48-р

Про організацію виконання та контроль
за виконанням програми економічного і
соціального розвитку району на 2013 рік
Відповідно до статті 17 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», розпорядження голови обласної державної адміністрації від
01 лютого 2013 року № 51-р, рішення районної ради від 21 грудня 2012 року
№ 412 «Про програму економічного і соціального розвитку району на 2013 рік»
та з метою реалізації програми економічного і соціального розвитку
Голованівського району на 2013 рік (далі – Програма):
1. Визначити відповідальними виконавцями галузевих розділів програми
економічного і соціального розвитку Голованівського району на 2013 рік
структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищних
рад (далі – відповідальні виконавці) згідно з додатками 1 і 2 до даного
розпорядження.
2. Управлінню економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфораструктури райдержадміністрації:
розробити заходи з виконання програми з визначенням виконавців
конкретних завдань та основнихпоказників Програми;
запровадити та забезпечити проведення щоквартального моніторингу
стану виконання основних показників і завдань програми з розглядом його
результатів на засіданнях колегій райдержадміністрації та сесіях районної ради;
забезпечити надання департаменту економічного розвитку і торгівлі
облдержадміністрації щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним
періодом, інформацій про стан виконання завдань, передбачених цим пунктом
за формами, визначеними формами 1, 3.
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9. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 08 листопада 2012 року № 534-р «Про розробку
проекту програми економічного і соціального розвитку Голованівського району
на 2013 рік».
10. 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
13 лютого 2013 № 48-p
ВІДПОВІДАЛЬНІ
за виконання галузевих розділів програми
економічного і соціального розвитку Голованівського району на 2013 рік
№
з/п
1
1.

2.

3.
4.
5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

Назва розділу Програми

Виконавці

2
3
Розділ: ІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Управління агропромислового розвитку
Розвиток сільського господарства,
райдержадміністрації
як основи сталого економічного
розвитку
Управління агропромислового розвитку
Забезпечення ефективного
райдержадміністрації, відділ
використання земельних ресурсів
Держземагенства у Голованівському районі
та вдосконалення земельних
відносин
Збереження та розвиток лісових
ДП «Голованівське ЛГ»
ресурсів
Забезпечення ефективного
Відділ Держземагенства у Голованівському
використання водних ресурсів
районі
Промисловість – базова галузь
Управління економічного розвитку, торгівлі,
реального сектору економіки
промисловості та інфраструктури
райдержадміністрації
Використання мінеральноУправління економічного розвитку, торгівлі,
сировинних ресурсів
промисловості та інфраструктури
райдержадміністрації
Розділ: ІІІ. МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ
Розвиток транспортної
Управління економічного розвитку, торгівлі,
інфраструктури
промисловості та інфраструктури
райдержадміністрації
Розбудова дорожньої
Управління економічного розвитку, торгівлі,
інфраструктури
промисловості та інфраструктури
райдержадміністрації
Управління економічного розвитку, торгівлі,
Енергоефективність та
промисловості та інфраструктури
енергозбереження – запорука
райдержадміністрації
підвищення
конкурентоспроможності
економіки
Створення сучасної мережі зв’язку
Управління економічного розвитку, торгівлі,
промисловості та інфраструктури
райдержадміністрації
Розбудова інформаційного
Управління економічного розвитку, торгівлі,
суспільства
промисловості та інфраструктури
райдержадміністрації
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1
6.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.

2.

2
3
Розвиток туристичної та курортно- Відділ культури, туризму та культурної
рекреаційної сфери
спадщини райдержадміністрації
Розділ: ІV ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
Відділ освіти, молоді та спорту
Поліпшення демографічної
райдержадміністрації
ситуації, підтримка дітей, сімї та
молоді
Збільшення доходів та соціальний
Управління соціального захисту населення
захист населення
райдержадміністрації
Підвищення якості і доступності
Голованівська центральна районна лікарня
медичних послуг
Відділ освіти, молоді та спорту
Підвищення якості і
райдержадміністрації
конкурентоспроможності освіти,
удосконалення системи управління
освітою
Відділ культури, туризму та культурної
Розбудова культурного простору
спадщини райдержадміністрації
та збереження культурної
спадщини
Відділ освіти, молоді та спорту
Розвиток фізичної культури і
райдержадміністрації
спорту – як запорука здоров’я
населення
Управління економічного розвитку, торгівлі,
Розвиток споживчого ринку
промисловості та інфраструктури
району, зниження інфляції та
райдержадміністрації, управління
захист прав споживачів
агропромислового розвитку
райдержадміністрації
Сектор регіонального розвитку,
Поліпшення умов проживання
містобудування та архітектури
населення, розвиток та
райдержадміністрації,
стимулювання будівництва
Поліпшення екологічної ситуації в
Державне управління охорони
районі
навколишнього природного середовища
Кіровоградської області
Сектор регіонального розвитку,
Реформування та підвищення
містобудування та архітектури
ефективності житловорайдержадміністрації
комунального господарства
Захист життя, здоров’я, честі і
Районний відділ УМВС України в
гідності людини
Кіровоградській області
Розділ: V. ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Поліпшення бізнес-клімату
Управління економічного розвитку,
торгівлі, промисловості та інфраструктури
райдержадміністрації, громадська
організація «Голованівський районний
Центр підтримки та розвитку
підприємництва»
Створення сприятливих умов для
Управління економічного розвитку,
надходження інвестицій
торгівлі, промисловості та інфраструктури,
управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації, сектор
регіонального розвитку, містобудування та
архітектури райдержадміністрації,
громадська організація «Голованівський
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районний Центр підтримки та розвитку
підприємництва»
Фінансове управління
райдержадміністрації

Посилення фінансової основи
місцевих бюджетів та підвищення
ефективності використання
бюджетних коштів
Управління економічного розвитку,
VI. Розділ: ПРИВАТИЗАЦІЯ Й
торгівлі, промисловості та інфраструктури
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ І
райдержадміністрації, Голованівська
КОМУНАЛЬНОЮ
районна рада, сільські, селищні ради
ВЛАСНІСТЮ
Управління економічного розвитку,
VIІ. Розділ: ФОРМУВАННЯ
торгівлі, промисловості та інфраструктури
КОНКУРЕНТНОГО
райдержадміністрації
СЕРЕДОВИЩА
Управління економічного розвитку,
VIIІ. Розділ: КІРОВОГРАДЩИНА –
торгівлі, промисловості та інфраструктури
АКТИВНИЙ УЧАСНИК
райдержадміністрації, інші структурні
МІЖНАРОДНОГО
підрозділи райдержадміністрації
СПІВРОБІТНИЦТВА
Розділ: ХІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
Структурні підрозділи
1.
Основні показники програми
райдержадміністрації
економічного і соціального
розвитку Голованівського району
на 2013 рік
3.

_________________________

Додаток 2
до розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
13 лютого 2013 № 48-p

ВІДПОВІДАЛЬНІ
за забезпечення виконання основних показників програми економічного і
соціального розвитку Голованівського району на 2013 рік

№
з/п
1
1.

Показники

2
Обсяг продукції промисловості,
у % до попереднього року
2. Обсяг реалізованої промислової
продукції, у відпускних цінах
підприємств, млн. грн.
3. Обсяг реалізованої промислової
продукції на одну особу, усього грн.
4. Валова продукція сільського
господарства, в усіх категоріях
господарств у цінах 2010 року,
млн. грн., у % до попереднього року
5. Валова продукція сільського
господарства на одну особу, грн.
6. Обсяг прямих іноземних інвестицій,
тис. дол. США
у % до попереднього року
7. Оборот роздрібної торгівлі, млн. грн.
у % до попереднього року
8. Обсяг обороту роздрібної торгівлі на
одну особу, грн.
Обсяг експорту товарів,
9. тис. дол. США
у % до попереднього року
10. Середньомісячна заробітна плата, грн.
11. Створення нових робочих місць,
тис. од.

Значення
показників,
затверджених
Програмою
на 2013 рік
3
107
1819000

Відповідальні за
забезпечення виконання
основних показників
Програми
4
Управління економічного
розвитку, торгівлі,
промисловості та
інфраструктури
райдержадміністрації

56843
102

Управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації

12107
2650
115
100970
102

Управління економічного
розвитку, торгівлі,
промисловості та
інфраструктури
райдержадміністрації

2514
101,4
2738
354

_________________________

Управління соціального
захисту населення районної
державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
13 лютого 2013 № 48-p

Форма 1
ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання основних завдань,
визначених розділом Х. «Розвиток міст і районів Кіровоградщини»
програми економічного і соціального розвитку на 2013 рік
у Голованівському районі
за ______________ 2013 року
(період)
№
з/п

Зміст першочергових
завдань

Конкретні заходи, що вжиті для
виконання першочергових
завдань

Результат
виконання
першочергових
завдань

________________________

Форма 2
ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання основних завдань
програми економічного і соціального розвитку району на 2013 рік
за __________________ 2013 року
(період)
№
з/п

Назва та зміст основних
завдань програми

Конкретні заходи, що
вжиті для виконання
завдань розділу

_________________________

Результат виконання завдань
(кількісні і якісні показники,
які отримано у результаті
виконання завдання)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
13 лютого 2013 № 48-p
Форма 3
ІНФОРМАЦІЯ
про основні показники
програми економічного і соціального розвитку області на 2013 рік
у Голованівському районі
за __________________ 2013 року
(період)
№
з/п

1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Показники

Одиниця
виміру

2
3
тис. грн.
Обсяг реалізованої
промислової продукції у
відпускних цінах
підприємств
грн.
Обсяг реалізованої
промислової продукції на
одну особу
% до
Обсяг виробництва
попереднього
валової продукції у
року
сільськогосподарських
підприємствах (у цінах
2010 року)
Обсяг прямих іноземних тис.дол.США
інвестицій (у фактичних
% до
цінах)
попереднього
року
% до
Обсяг роздрібного
попереднього
товарообороту
року
підприємств –
юридичних осіб,
включаючи ресторанне
господарство
Середньомісячна
грн.
заробітна плата

Значення показника:
за
затвердженого
за
________
програмою
_______
квартал відповідний
розвитку
2013 року
району на
квартал
2013 рік
2012 року
4
5
6

2
1
7.

2
Обсяг експорту

8.

Кількість створених
нових робочих місць
Кількість
працевлаштованих
незайнятих громадян,
зареєстрованих у центрі
зайнятості

9.

3
тис.дол.США
% до
попереднього
року
одиниць

4

осіб

_________________________

5

6

