від 06 серпня 2013 року

№ 215-р
смт Голованівськ

Про підсумки роботи господарського
комплексу Голованівського району та
виконання показників програми
соціального і економічного розвитку на
2013 рік у першому півріччі 2013 року
Виконання показників Програми соціального і економічного розвитку
Голованівського району на 2013 рік та Програми соціального і економічного
розвитку Голованівського району на 2011-2015 роки у рамках виконання
обласної програми «Центральний регіон – 2015» знаходяться під постійним
контролем структурних підрозділів райдержадміністрації, керівників
територіальних органів міністерств і відомств України.
Так, виконуючи програму соціального і економічного розвитку району
забезпечено та перевиконано показники:
надходження:
до зведеного бюджету – на 3,9 % до доведеного завдання,
до місцевого бюджету – на 4,7 % до доведеного завдання, на 11,5 % до
рівня минулого року,
до Пенсійного фонду – на 2,7 % до плану,
до Пенсійного фонду – на 9,2 % до 2012 року,
створення робочих місць – 113,2 % до планового завдання або 401 робоче
місце.
В районі далі реалізовується Програма соціального і економічного
розвитку Голованівського району на 2011-2015 роки у рамках виконання
заходів обласної програми «Центральний регіон – 2015».
Виконано 172 проекти на загальну суму більше 444,653 млн. грн. З них
30 інвестиційних і сума залученого капіталу становить 376,915 млн. грн.;
142 соціальних на суму більше 67,738 млн. грн.
З них: 33 в галузі освіта на суму 3 млн. 228 тис. грн., 29 в медицині на
суму 4 млн. 471 тис. грн., 8 в спорті на суму 294,2 тис. грн., 14 в культурі на
суму 1407 тис. грн., 37 інші на суму 18 млн. 912 тис. грн., на дороги залучено
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40 млн. 778 тис .грн. (включена дорога державна 36 млн. грн.), освітлення –
залучено 501 тис. грн.
Вже у І півріччі поточного року внесено до автоматизованої системи
обліку 36 проектів.
Залишаються проблемні питання: недостатність коштів на будівництво
очисних споруд Голованівської центральної районної лікарні, на будівництво та
ремонт автомобільних доріг, для реконструкції системи водопостачання та
реконструкції покрівлі Голованівського районного будинку культури, щодо
виробничої діяльності державного підприємства «Межиріцький вітамінний
завод» ДАК «Укрмедпром».
Відповідно до рішення колегії районної державної адміністрації від
02 серпня 2013 року № 16 та з метою забезпечення безумовного виконання
показників Програми соціально-економічного розвитку району на 2013 рік та
Програми соціального і економічного розвитку району на 2011-2015 роки у
рамках обласної програми «Центральний регіон – 2015»:
1. Управлінню економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
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 ефективне 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 соціального захисту населення районної державної
адміністрації забезпечити зростання середньомісячної заробітної плати
працюючих та не допустити заборгованості із виплати заробітної плати у різних
сферах економіки.
4. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації:
постійно здійснювати контроль за цільовим і ефективним використанням
бюджетних коштів;
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продовжувати роботу по забезпеченню повноти надходжень до місцевого
бюджету.
5. Рекомендувати головам сільських, селищних рад:
прикласти максимум зусиль щодо виконання доходної частини та
проводити роботу із платниками податків своєї території щодо своєчасної
сплати ними запланованих сум на 2013 рік;
прикласти максимум зусиль щодо своєчасної сплати ними запланованих
сум по податку на доходи фізичних осіб на 2013 рік, так як складовою
надходжень районного бюджету являються відрахування податку на доходи
фізичних осіб, які належать від надходження в повному обсязі до бюджетів рад.
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. Районному центру зайнятості:
вжити заходів щодо зменшення кількості безробітних в районі;
забезпечити укомплектуванням додаткових робочих місць;
збільшити рівень надання соціальних послуг незайнятому населенню.
8. Сектору регіонального розвитку, містобудування, архітектури районної
державної адміністрації:
вжити заходів щодо продовження роботи по коригуванню генеральних
планів;
забезпечити виконання планових показників введення в експлуатацію
житла в 2013 році.
9. Сектору житлово-комунального господарства районної державної
адміністрації вжити заходів щодо зменшення заборгованості населенням та
підприємствами за наданні комунальні послуги комунальними підприємствами
«Голованівський комбінат комунальних підприємств» і «Аква Сервіс-07».
10. Структурним підрозділам райдержадміністрації, керівникам
територіальних органів міністерств і відомств, головам сільських, селищних
рад 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 на 2013 рік.
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11. Управлінню економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури районної державної адміністрації про виконану роботу
проінформувати голову районної державної адміністрації до 25 жовтня
2013 року за підсумками 9 місяців роботи.
12. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступників голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу
функціональних повноважень.

Голова районної
державної адміністрації
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