від 07 травня 2013 року

№ 120-р

Про організацію виконання
Указу Президента України
від 12 березня 2013 року № 128
На виконання заходів, визначених Національним планом дій на 2013 рік
щодо впровадження програми економічних реформ на 2010-2014 роки
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»,
затвердженим Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128,
Плану організації виконання зазначеного Указу Президента України,
схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України (протокол від 20 березня
2013 року № 20), доручення Мінекономрозвитку України від 28 березня
2013 року № 4711-07/10944-06 та на виконання розпорядження голови обласної
районної державної адміністрації від 23 квітня 2013 року № 212-р «Про
організацію виконання Указу Президента України від 12 березня 2013 року
№ 128»:
1. Затвердити районний план дій на 2013 рік щодо впровадження
Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» (додається).
2. Структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним
органам міністерств і відомств України в районі (далі – відповідальні
виконавці) забезпечити безумовне виконання районного плану дій на 2013 рік
щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»
(далі-районний план дій на 2013 рік).
3. Відповідальним виконавцям подавати інформації про стан реалізації
заходів національного плану дій на 2013 рік управлінню економічного
розвитку, торгівлі, промисловості та інфраструктури районної державної
адміністрації – у визначені районним планом дій на 2013 рік терміни.

2
4. Управлінню економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури районної державної адміністрації надавати інформацію
департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації –
щомісяця до 26 числа звітного місяця за формою, що додається.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступників голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу
функціональних повноважень.

Голова районної
державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
07 травня 2013 № 120-р

РАЙОННИЙ ПЛАН ДІЙ
щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна
економіка, ефективна держава» ( відповідно до Національного плану дій на 2013 рік, затвердженого Указом Президента
України від 12 березня 2013 року № 128/2013) (далі – Національний план дій)
№
з/п
1

1.

Зміст заходу
Національного плану дій
2

Зміст завдання щодо реалізації
Термін
Національного плану дій
виконання
3
4
І. РЕФОРМА ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ
Реформа міжбюджетних відносин
5. Підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів
Липень
5.1.3. Поширення елементів 1) провести навчальні тренінги для
учасників бюджетного процесу на рівні
програмно-цільового
районного бюджету;
методу на бюджет району
2) здійснити заходи щодо затвердження
районною радою розподілу видатків
районного бюджету на 2013 рік за
головними розпорядниками коштів у
розрізі бюджетних програм згідно з
додатком 3-1 до рішення про районний
бюджет на 2013 рік у форматі програмноцільового методу, розроблення проекту
паспорту бюджетних програм та їх
затвердження в установленому порядку

Відповідальні виконавці
5

Фінансове управління
райдержадміністрації

Термін
інформування
6

20 липня
2013 року

2

1
2.

3.

4.

5.

2
3
4
5
Листопад Управління державної
5.1.5.Дослідна експлуатація Забезпечити внесення змін до програмного
казначейської служби
забезпечення в частині планування,
програмного забезпечення
України в Голованівському
виконання та казначейського
районного рівня в частині
районі, фінансове управління
обслуговування місцевого бюджету
розширення
райдержадміністрації
функціональності під час
запровадження програмноцільового методу на рівні
місцевого бюджету, у тому
числі щодо: планування та
виконання місцевого
бюджету;
Казначейського
обслуговування місцевого
бюджету
6. Упровадження середньострокового планування на рівні місцевого бюджету
Грудень
Фінансове управління
Підготувати рекомендації щодо
6.1.Розроблення
райдержадміністрації
планування місцевого бюджету на
рекомендаційних
середньострокову перспективу
матеріалів щодо
запровадження
середньострокового
планування на рівні
місцевого бюджету
ІІІ. РЕФОРМА МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Реалізація реформи медичного обслуговування на загальнодержавному рівні
26. Завершення реорганізації первинної медичної допомоги
Грудень
Голованівська районна
Забезпечити оптимізацію мережі медичних
26.1. Модернізація мережі
центральна лікарня,
закладів району відповідно до потреб
закладів охорони здоров’я,
сільські та селищні ради
щодо надання медичної допомоги
що надають первинну
населенню
медичну допомогу в районі
Червень
Голованівська районна
26.2. Завершення реєстрації Забезпечити прийняття відповідних
центральна лікарня,
рішень
сільських
та
селищних
рад
щодо
центрів первинної медичної
сільські та селищні ради
створення центрів первинної медичної
(медико-санітарної)
(медико-санітарної) допомоги, як
допомоги, як юридичних

6
01 грудня
2013 року

15 грудня
2013 року

01 грудня
2013 року
10 червня
2013 року

3

1

6.

7.

8.

2
3
4
юридичних осіб та започаткувати їх
осіб з урахуванням досвіду
діяльність у новому форматі
пілотних регіонів та
положень наказу
Міністерства охорони
здоров’я України від
04 листопада 2011 року
№755
Грудень
Провести розширення мережі лікарських
26.3.Розширення мережі
амбулаторій на базі ФАПів або в процесі
амбулаторій –
відокремлених структурних оптимізації дільничних лікарень
підрозділів Центрів
первинної медичної
(медико-санітарної)
допомоги
БерезеньЗабезпечити затвердження програм
26.6.Затвердження
квітень
«місцевих» стимулів для медичних
рішеннями сільських та
працівників на 2013 рік, передбачивши
селищних рад програм
забезпечення належними умовами праці,
«місцевих» стимулів для
земельними ділянками, житлом, введення
медичних працівників на
місцевих надбавок до заробітної плати та
2013 рік, передбачивши
інших стимулюючих заходів
забезпечення (насамперед
молодих спеціалістів)
належними умовами праці,
земельними ділянками,
житлом, введення місцевих
надбавок до заробітної
плати та інших
стимулюючих заходів
27. Підготовка до модернізації вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги
Серпень
Провести інвентаризації обладнання в
27.2. Проведення
державних і комунальних закладах
інвентаризації обладнання
охорони здоров’я, що надають вторинну
в державних і комунальних
(спеціалізовану) і третинну (високо
закладах охорони здоров’я,

5

6

Голованівська районна
центральна лікарня,
сільські та селищні ради

10 грудня
2013 року

Голованівська районна
центральна лікарня,
сільські та селищні ради

01 квітня
2013 року*

Голованівська районна
центральна лікарня, сільські
та селищні ради

05 серпня
2013 року

4

1

9.

10.

11.

2
що надають вторинну
(спеціалізовану) і третинну
(високо спеціалізовану)
медичну допомогу (із
визначенням якісного
стану, інтенсивності
використання такого
обладнання тощо)
27.3. Доопрацювання
проектів планів-схем
спеціалізації закладів
охорони здоров’я, що
надають вторинну
(спеціалізовану) медичну
допомогу
27.4. Розроблення планів
перспективного розвитку
кожного закладу охорони
здоров’я за підсумками
аудиту стану надання
вторинної (спеціалізованої)
медичної допомоги та
результатами
інвентаризації
високовартісного
обладнання з урахуванням
досвіду пілотних регіонів
27.5. Визначення на
2014 рік обсягу ресурсного
забезпечення закладів
охорони здоров’я, що
надають вторинну
(спеціалізовану) медичну

3
спеціалізовану) медичну допомогу (із
визначенням якісного стану, інтенсивності
використання такого обладнання тощо)

4

5

6

Провести диференціацію закладів охорони
здоров’я, що надають вторинну
(спеціалізовану) медичну допомогу,
визначивши формат їх спеціалізації

Липень

Голованівська районна
центральна лікарня,
сільські та селищні ради

05 липня
2013 року

Розробити районний план перспективного
розвитку окремих закладів охорони
здоров’я за підсумками аудиту стану
надання вторинної (спеціалізованої)
медичної допомоги та результатами
інвентаризації високовартісного
обладнання з урахуванням досвіду
пілотних регіонів

Липень

Голованівська районна
центральна лікарня,
сільські та селищні ради

25 липня
2013 року

Забезпечити на 2014 рік обсяг ресурсного
забезпечення закладів охорони здоров’я,
що надають вторинну (спеціалізовану)
медичну допомогу,з урахуванням
результатів аналізу, оцінки медичних
потреб і обсягу надання медичної

Липень

Голованівська районна
центральна лікарня,
сільські та селищні ради

25 липня
2013 року

5

1

12.

13.

14.

2
допомогу,з урахуванням
результатів аналізу, оцінки
медичних потреб і обсягу
надання медичної
допомоги та кадрового
забезпечення
27.7. Приведення ліжкового
фонду закладів охорони
здоров’я у відповідність із
потребами населення
28.3. Концентрація
матеріально-технічної
бази, необхідної для
функціонування системи
екстреної медичної
допомоги району, у
Центрі екстреної
допомоги та медицини
катастроф
28.4. Затвердження
регіональних планів
заходів на 2013 і 2014 роки
щодо будівництва,
реконструкції, ремонту та
утримання в належному
стані вулиць і доріг, які
мають пріоритетне
значення для належного
функціонування системи
екстреної медичної
допомоги

3
допомоги та кадрового забезпечення

4

5

Грудень
Голованівська районна
Забезпечення приведення ліжкового фонду
центральна лікарня,
медичних закладів відповідно до
сільські та селищні ради
затвердженого нормативу із урахуванням
потреби населення у стаціонарній
медичній допомозі
28. Модернізація екстреної медичної допомоги
Березень
Голованівська районна
Забезпечити концентрацію матеріальноцентральна лікарня,
технічної бази, необхідної для
сільські та селищні ради
функціонування системи екстреної
медичної допомоги району, у Центрі
екстреної допомоги та медицини
катастроф

Забезпечити затвердження регіональних
планів заходів на 2013 і 2014 роки щодо
будівництва, реконструкції, ремонту та
утримання в належному стані вулиць і
доріг, які мають пріоритетне значення для
належного функціонування системи
екстреної медичної допомоги

Березень

Голованівська районна
центральна лікарня,
сільські та селищні ради

6

15 грудня
2013 року

20 березня
2013 року*

01 квітня
2013 року*

6

1
15.

16.

17.

2

3
4
5
31. Поліпшення кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я
Грудень
Голованівська районна
Забезпечити укомплектування закладів
центральна лікарня,
охорони здоров’я, які надають первинну
сільські та селищні ради
медичну допомогу, лікарями загальної
практики - сімейними лікарями відповідно
до перспективних планів підготовки та
перепідготовки лікарів за спеціальністю
«Загальна практика - сімейна медицина»

31.3. Забезпечення
укомплектування закладів
охорони здоров’я, які
надають первинну медичну
допомогу, лікарями
загальної практики сімейними лікарями
відповідно до
перспективних планів
підготовки та
перепідготовки лікарів за
спеціальністю «Загальна
практика - сімейна
медицина»
ІV.РЕФОРМА ОСВІТИ ТА РОЗВИТОК НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ СФЕРИ
Удосконалення системи управління освітою
35. Модернізація мережі навчальних закладів
Протягом Відділ освіти, молоді та
1) забезпечити відкриття та відновлення
35.1. Здійснення заходів
року
спорту райдержадміністрації
роботи дошкільних навчальних закладів,
щодо подальшого
створення навчально-виховних комплексів
розширення мережі
«загальноосвітній навчальний заклад –
дошкільних, оптимізації
дошкільний навчальний заклад»,
загальноосвітніх,
відкриття нових груп в діючих
професійно-технічних та
дошкільних навчальних закладах;
вищих навчальних закладів
з урахуванням необхідності 2) вжити заходи щодо реорганізації,
закриття та призупинення роботи
підвищення якості та
малокомплектних шкіл;
доступності освіти
3) провести об’єднання окремих
професійно-технічних навчальних з
акладів району
35.2. Проведення аналізу
Забезпечити проведення моніторингу ходу
Липень
Відділ освіти, молоді та
стану дошкільної та
виконання районної програми розвитку
спорту райдержадміністрації

6
10 грудня
2013 року

01 грудня
2013 року

10 липень
2013 року

7

1

18.

19.

2
загальної освіти в України,
підготовка
середньострокового
прогнозу потреби в
дошкільних та
загальноосвітніх
навчальних закладах у
регіональному розрізі

3
дошкільної освіти на 2011-2015 роки та
районної програми «Освітній округ 20112015»

4

5

6

V. РЕФОРМА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
Удосконалення законодавства у сфері оплати праці та зайнятості населення
57. Стимулювання підвищення рівня зайнятості населення
10 грудня
Грудень
Управління соціального
Вжити заходи щодо забезпечення
57.3. Реалізація програми
2013 року
захисту населення,
підтримки молодих працівників, залучених
державної підтримки
управління
до роботи в селах і селищах
молодих працівників,
агропромислового розвитку,
залучених до роботи в
фінансове управління
селах і селищах
райдержадміністрації, відділ
культури, туризму та
культурної спадщини, відділ
освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації,
Голованівська районна
центральна лікарня
VІ. ДЕРЕГУЛЯЦІЯ, РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА РЕФОРМУВАННЯ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
Реформування надання адміністративних послуг
82. Оптимізація процедур надання адміністративних послуг
15 грудня
Грудень
Управління економічного
Забезпечити недопущення вимагання від
82.1. Спрощення процедур
2013 року
розвитку, торгівлі,
суб’єкта звернення документи або
надання адміністративних
промисловості та
інформацію, що перебувають у володінні
послуг з урахуванням
інфраструктури
вимог Закону України «Про суб’єкта надання адміністративних послуг
райдержадміністрації
або у володінні місцевих органів
адміністративні послуги»
виконавчої влади, органів місцевого
шляхом перегляду
самоврядування, підприємств, установ або
переліків документів,

8

1

20.

21.

22.

23.

2
3
4
5
необхідних для одержання
організацій, що належать до сфери їх
адміністративних послуг
управління
83. Створення зручних і доступних умов для отримання споживачами адміністративних послуг
Протягом Управління економічного
Забезпечити створення органами
83.1. Створення центрів
року
розвитку, торгівлі,
місцевого самоврядування центру надання
надання адміністративних
промисловості та
адміністративних послуг, із забезпеченням
послуг в районі, для чого,
інфраструктури
їх відповідними приміщеннями,
зокрема, забезпечити:
райдержадміністрації,
оргтехнікою, достатньою кількістю
виділення приміщень для
Голованівська селищна рада
адміністраторів
організації зазначених
центрів;підготовку офісної
інфраструктури та
інформаційно-технічного
забезпечення центру;
набір та навчання
адміністратора центру
надання адміністративних
послуг
Березень
Управління економічного
Затвердити та розмістити на веб-сайті
83.3. Забезпечити
розвитку, торгівлі,
інформаційні картки на кожну
затвердження та
промисловості та
адміністративну послугу
розміщення для публічного
інфраструктури
доступу інформаційних
райдержадміністрації
карток на кожну
адміністративну послугу
Затвердити технологічні картки на кожну
Квітень
Управління економічного
83.4. Забезпечити
адміністративну послугу
розвитку, торгівлі,
затвердження
промисловості та
технологічних карток на
інфраструктури
кожну адміністративну
райдержадміністрації,
послугу
територіальні органи
міністерств і відомств
України в районі
83.5. Забезпечити надання
адміністративних послуг

6

15 грудня
2013 року

01 квітня
2013 року

30 квітня
2013 року

9

1

24.

25.

2
через створені центри
надання адміністративних
послуг, зокрема:
83.5.1. з оформлення та
видачі паспорта
громадянина України,
паспорта громадянина
України для виїзду за
кордон, проїзного
документа дитини;
83.5.2. послуг з первинної
державної реєстрації
речових прав на нерухоме
майно, в тому числі на
земельну ділянку;
83.5.3.Послуг з видачі
витягів із Державного
земельного кадастру

3

4

5

6

Забезпечити участь представників
Державної міграційної служби України у
створених центрах надання
адміністративних послуг

Липень

Голованівський районний
сектор Управління Державної
міграційної служби України

10 липня
2013 року

Забезпечити участь представників
Державної реєстраційної служби України у
створених центрах надання
адміністративних послуг

Березень

Голованівське районне
управління юстиції

27 березня
2013 року

Забезпечити участь представників відділу
Держземагентства у Голованівському
районі у створених центрах надання
адміністративних послуг
Спільно з Кіровоградською дирекцією
УДППЗ «Укрпошта» в Голованівському
районі організувати роботу щодо надання
адміністративних послуг через мережу
об’єктів поштового зв’язку

Квітень

Відділ Держземагентства у
Голованівському районі

15 квітня
2013 року

Грудень
Управління економічного
83.9. Забезпечити
розвитку, торгівлі,
можливість прийняття та
промисловості та
повернення документів для
інфраструктури
надання адміністративних
райдержадміністрації
послуг засобами поштового
зв’язку
84. Спрощення порядку надання адміністративних послуг органами Державної міграційної служби України
Червень
Голованівський районний
Здійснити заходи щодо розміщення та
84.1.2. Забезпечення
сектор управління Державної
зберігання картотек реєстрації місця
передачі картотек
міграційної служби України
проживання, місця перебування фізичних
реєстрації місця
осіб в районний сектор Управління
проживання, місця
Державної міграційної служби України
перебування фізичних осіб
від житловоексплуатаційних контор,

10 грудня
2013 року

05 червня
2013 року

10

1

26.

2
інших органів, установ, які
здійснюють таку
реєстрацію, до органа
Державної міграційної
служби , а також у разі
необхідності забезпечення
надання (передачі)
відповідних додаткових
приміщень для розміщення
таких картотек
84.1.4.Розбудова мережі
центрів надання
адміністративних послуг,
що забезпечить ефективне
надання через них послуг з
оформлення паспорта
громадянина України,
паспорта громадянина
України для виїзду за
кордон, реєстрації місця
проживання, місця
перебування, у тому числі
створення у разі потреби
територіальних підрозділів
центрів надання
адміністративних послуг на
базі житловоексплуатаційних контор,
інших органів, установ, які
здійснюють вищезазначені
повноваження та мають
спеціалістів,
уповноважених

3

4

5

6

Забезпечити участь представників
районного сектору Управління Державної
міграційної служби України у створених
центрах надання адміністративних послуг

Протягом
року

Голованівський районний
сектор Управління Державної
міграційної служби України

05 грудня
2013 року
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1

27.

28.

2
забезпечувати здійснення
реєстрації місця
перебування фізичних осіб
84.1.5. Забезпечення
укомплектування центрів
надання адміністративних
послуг необхідною
кількістю адміністраторів
для здійснення процедур
оформлення паспорта
громадянина України,
паспорта громадянина
України для виїзду за
кордон, реєстрації місця
проживання, місця
перебування особи
84.1.6. Впровадження
електронної форми ведення
реєстраційного обліку
центрального органу
виконавчої влади, що
реалізує державну політику
у сфері реєстрації фізичних
осіб, вжиття інших заходів
з підключення до
інформаційних систем та
розбудови інфраструктури
центрів надання
адміністративних послуг,
районного сектору
Управління Державної
міграційної служби
України , необхідної для

3

4

5

6

Забезпечити участь представників
районного сектору Управління Державної
міграційної служби України у створених
центрах надання адміністративних послуг

Протягом
року

Голованівський районний
сектор управління Державної
міграційної служби України

05 грудня
2013 року

Грудень

Голованівський районний
сектор управління Державної
міграційної служби України

05 грудня
2013 року

Здійснити заходи щодо впровадження
електронної форми ведення
реєстраційного обліку фізичних осіб
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1

29.

30.

2
надання послуг з
оформлення паспорта
громадянина України,
паспорта громадянина
України для виїзду за
кордон, реєстрації
місця проживання,
місця перебування
особи
84.1.7. Навчання
адміністраторів центрів
надання адміністративних
послуг щодо правил та
процедур оформлення
паспорта громадянина
України, паспорта
громадянина України
для виїзду за кордон,
реєстрації місця
проживання, місця
перебування особи,
роз’яснення нових
процедур надання
адміністративних послуг
органами районного
сектору Управління
Державної міграційної
служби України
84.2.9. Здійснення заходів
щодо розбудови
інфраструктури Єдиного
державного
демографічного реєстру

3

4

5

6

Організувати навчання адміністраторів
центрів надання адміністративних послуг
щодо правил та процедур оформлення
паспорта громадянина України, паспорта
громадянина України для виїзду за кордон,
реєстрації місця проживання, місця
перебування особи, роз’яснення нових
процедур надання адміністративних
послуг органами районного сектору
Управління Державної міграційної служби
України

Протягом
року

Голованівський районний
сектор управління Державної
міграційної служби України

15 грудня
2013 року

Грудень

Голованівський районний
сектор управління Державної
міграційної служби України

10 грудня
2013 року

Забезпечити виконання заходів щодо
розбудови інфраструктури Єдиного
державного демографічного реєстру
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31.

32.

33.

2

3
4
5
6
Х. РЕФОРМА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Технічне переобладнання, підвищення ресурсо- та енергоефективності житлово-комунального господарства
163. Впровадження механізму енергосервісних договорів для підвищення енергоефективності будівель бюджетних установ
10 грудня
Грудень
Відділ енергетики,
Провести роботу щодо укладення
163.2. Реалізація пілотних
2013 року
транспорту та зв’язку
договорів з енергосервісними компаніями
проектів укладення
управління економічного
з метою впровадження енергоефективних
енергосервісних договорів
розвитку, торгівлі,
проектів
промисловості та
інфраструктури
райдержадміністрації
ХІ. РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Створення ефективної системи розвитку туризму та курортів в Україні
183. Створення ефективної системи розвитку туризму та курортів в Україні
05 липня
Липень
Відділ культури, туризму та
1) забезпечити підготовку та надання
183.1.Затвердження
2013 року
культурної спадщини
пропозицій до концепції державної
концепції державної
райдержадміністрації
цільової програми розвитку цільової програми розвитку туризму
та курортів України на період до
туризму та курортів
2022 року;
України на період до
2) розробити та подати на затвердження
2022 року
районну комплексну програму
розвитку туризму в районі на
2013-2020 роки
Передача інфраструктурних об’єктів місцевого значення на місцевий рівень
190. Передача управління інфраструктурними об’єктами місцевого значення на місцевий рівень
05 грудня
Грудень
Відділ енергетики,
Опрацювати питання щодо передачі
190.3. Передача
2013 року
транспорту та зв’язку
автомобільних доріг загального
автомобільних доріг
управління економічного
користування місцевого значення в
загального користування
розвитку, торгівлі,
управління місцевих органів виконавчої
місцевого значення в
промисловості та
влади
управління місцевих
інфраструктури
органів виконавчої влади
райдержадміністрації,
філія «Голованівський
райавтодор»
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1

34.

35.

2

3
4
5
6
ХІV. ВПРОВАДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ ТА ІНВЕСТИЦІЙ
236. Реалізація національного проекту «Енергія природи» - будівництво вітрових, сонячних та малих гідроелектростанцій,
виробництво альтернативного палива»
Листопад Відділ енергетики, транспорту 05 листопада
Вжити заходи щодо врегулювання
236.1. Реалізація
земельних питань щодо будівництва малих
2013 року
національного проекту в
та зв’язку управління
ГЕС на річці Ятрань
рамках складових з
економічного розвитку
урахуванням визначеної
райдержадміністрації, сектор
форми участі держави у
регіонального розвитку
національному проекті
містобудування, архітектури
райдержадміністрації
242. Реалізація національного проекту «Зелені ринки» - створення мережі регіональних оптових продовольчих ринків»
05 жовтня
Жовтень
Управління
Сприяти кооперації виробників
242.2. Реалізація
2013 року
агропромислового розвитку,
сільськогосподарської продукції для
національного проекту в
управління економічного
продажу такої продукції на оптовому
рамках складових з
розвитку, торгівлі,
ринку
урахуванням форми участі
промисловості та
держави, визначеної,
інфраструктури
зокрема, Законом України
райдержадміністрації
«Про оптові ринки
сільськогосподарської
продукції»

*Інформація центральним органам виконавчої влади у встановлені терміни надана.

_________________________
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
07 травня 2013 № 120-р
Форма
ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання заходів, передбачених Національним планом дій на 2013 рік щодо впровадження прогарами
економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»,
у березні2013 року*
№
з/п

Мета, зміст завдання та
заходи

Відповідальний за
виконання

Строк
виконання

Індикатор
виконання

1

2

3

4

5

Стан виконання/обґрунтування
необхідності продовження строку
виконання
6

*інформація надається наростаючим підсумком.
_____________________________
(посада відповідальної особи)

_______________________
(підпис)

_________________________

_________________________________________
(прізвище та ініціали відповідальної особи )
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*Приклад
№
з/п

Мета, зміст, завдання та
заходи

Стан виконання/обґрунтування
необхідності продовження строку
виконання
1
2
3
4
5
6
VІ. ДЕРЕГУЛЯЦІЯ, РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА РЕФОРМУВАННЯ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
Реформування надання адміністративних послуг
83.
Створення зручних і доступних умов для отримання споживачами адміністративних послуг
Районна державна
Протягом
Створення та
83.3. Забезпечити
1) виконується
(поточний стан виконання)
адміністрація
року
початок роботи
затвердження та
центрів надання
розміщення для
2) пропонується перенести строк
адміністративну
публічного доступу
виконання заходу на «жовтень»
(наводиться обґрунтування)
послугу
інформаційних карток на
кожну адміністративну
3) виконано, пропонується зняти з
послугу
контролю
(наводиться обґрунтування)
4) пропонується зняти з контролю
(наводиться обґрунтування)

_____________________________
(посада відповідальної особи)

Відповідальний за
виконання

Строк
виконання

Індикатор
виконання

_______________________
(підпис)

_____________________________________
(прізвище та ініціали відповідальної особи )

