від 22 травня 2013 року

№ 140-р

Про районний план заходів
щодо виконання Державної програми
активізації розвитку економіки
на 2013-2014 роки
Відповідно до статей 2, 13, 17 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», з метою забезпечення реалізації в області Державної програми
активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2013 року № 187 «Про затвердження
Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки» та на
виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від
14 травня 2013 № 243-р «Про обласний план заходів щодо виконання
Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки»:
1. Затвердити план заходів щодо виконання Державної програми
активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2013 року № 187, у Голованівському
районі (далі – план заходів) (додається).
2. Структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним
органам міністерств і відомств України в районі:
1) забезпечити виконання плану заходів на належному рівні та у
встановлені терміни;
2) вжити заходи щодо забезпечення фінансування видатків, необхідних
для виконання плану заходів, з різних джерел та за рахунок місцевого бюджету;
3) забезпечити у межах компетенції інформаційне супроводження стану
реалізації завдань і заходів Державної програми активізації розвитку економіки
на 2013-2014 роки (виступи у засобах масової інформації, проведення зустрічей
з громадськістю, засідань за круглим столом, прес-конференцій тощо);
4) надавати управлінню економічного розвитку, торгівлі, промисловості
та інфраструктури районної державної адміністрації до 05 числа кожного

2
наступного місяця інформації про стан виконання плану заходів за формою
згідно з додатком;
5) опрацювати відповідність завдань галузевих розділів районної
програми соціального і економічного розвитку Голованівського району на
2011-2015 роки у рамках виконання обласної програми «Центральний регіон –
2015» завданням Державної програми розвитку внутрішнього виробництва,
Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки,
затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 12 вересня
2011 року № 1130 та 27 лютого 2013 року № 187, Національного плану дій на
2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»,
затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, та
підготувати пропозиції щодо внесення доповнень і змін до обласної програми
«Центральний регіон – 2015» (далі – пропозиції).
Пропозиції подати на узагальнення управлінню економічного розвитку,
торгівлі, промисловості та інфраструктури районної державної адміністрації до
26 червня 2013 року.
3. Управлінню економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури районної державної адміністрації надавати Департаменту
економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації до 10 числа кожного
наступного місяця інформації про стан виконання плану заходів за формою
згідно з додатком.
4. Контроль за виконанням плану заходів та поданням матеріалів про
стан його виконання покласти на заступників голови районної державної
адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови райдержадміністрації Данилюка Г.С.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

Г.ДАНИЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
22 травня 2013 № 140-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо виконання Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2013 року № 187, у Голованівському районі
№
з/п
1
1

Номер та зміст
завдання з
документа
2
Детінізація
економіки

Відповідальні за
Термін
Зміст заходу щодо
Очікуваний результат
виконання
виконання
виконання завдання,
зазначеного в документі
3
4
5
6
7
Підвищення конкурентоспроможності економіки та покращення інвестиційного клімату
2013Управління
1.Легалізація найманих
1. Забезпечити
Підвищення
2014 роки середньомісячної
працівників та оплати
проведення оперативного соціального захисту
населення
праці, підвищення рівня
щотижневого
заробітної плати
райдержадміністрації,
заробітної плати
моніторингу стану
найманих працівників
погашення заборгованості управління
підприємств,
Пенсійного фонду
із заробітної плати,
організацій і установ
України в
страхових внесків перед
усіх форм власності
Голованівському
бюджетом Пенсійного
районі
фонду на економічно
активних підприємствах
20132. Здійснювати перевірки Управління
2014 роки
соціального захисту
щодо додержання
законодавства про працю населення
райдержадміністрації,
підприємствами всіх
Номер та зміст заходу з
документа

2

1

2

3

4
форм власності, зокрема з
питань належного
оформлення трудових
відносин із найманими
працівниками,
додержання мінімальних
гарантій в оплаті праці,
повноти та своєчасності
виплати заробітної плати
та сплати внесків до
фондів соціального
страхування
3. Активізувати роботу
районної комісії: з питань
погашення заборгованості
із заробітної плати
(грошового
забезпечення), пенсій,
стипендій та інших
соціальних виплат; з
питань санації,
реструктуризації та
банкрутства підприємств;
легалізації виплати
заробітної плати та
зайнятості населення
4. Заслуховувати
керівників підприємств,
які не проводять
своєчасну виплату
заробітної плати, на
засіданнях комісій при
райдержадміністрації з

5
управління
Пенсійного фонду
України в
Голованівському
районі, Голованівське
відділення
Гайворонської МДПІ,
районний центр
зайнятості

Управління
соціального захисту
населення
райдержадміністрації,
Голованівське
районне управління
юстиції,
управління
економічного
розвитку, торгівлі,
промисловості та
інфраструктури
райдержадміністрації
Управління
економічного
розвитку, торгівлі,
промисловості та
інфраструктури
райдержадміністрації

6

7

Прискорення
погашення боргів із
виплати заробітної
плати, до бюджетів та
цільових фондів

3

1

2

3

2. Розширення бази
оподаткування шляхом
залучення суб'єктів
господарювання району до
сплати податків

4
питань своєчасності
виплати та погашення
заборгованості із
заробітної плати,
стипендій га інших
соціальних виплат
5.Забезпечити:
1) прозоре проведення
конкурсів на перевезення
пасажирів на автобусних
маршрутах загального
користування;
2) проведення роботи з
перевізниками району
щодо легалізації робочих
місць в ході підготовки та
проведення конкурсів на
перевезення пасажирів на
автобусних маршрутах
загального користування
6. Забезпечити
впорядкування та
легалізації надання
послуг таксі з
урахуванням вимог
податкового законодавств
7. Здійснювати аналіз
фінансово-господарської
діяльності підприємств
району та надходжень
податків і платежів до

5

6

7

Відділ енергетики,
2013транспорту та зв’язку 2014 роки
управління
економічного
розвитку, торгівлі,
промисловості та
інфраструктури
райдержадміністрації,
управління
соціального захисту
населення
райдержадміністрації
Голованівське ВДАІ
УМВС України у
Кіровоградській
області,
Голованівський
РВ УМВС України у
Кіровоградській
області
Управління
економічного
розвитку, торгівлі,
промисловості та
інфраструктури,

20132014 роки

2013Збільшення надходжень
2014 роки податків і зборів,
поліпшення розвитку
галузей району

4

1

2

3

4
державного та місцевого
бюджетів, у тому числі по
основних податках за
видами економічної
діяльності: готувати
відповідні пропозиції
щодо резервів
надходжень податків і
зборів
3. Ефективне використання 9.Забезпечити:
природних ресурсів та
1) здійснення
врегулювання земельних
моніторингу щодо
відносин
проведення розрахунків
за оренду земельних
ділянок, земельних часток
(паїв) та майнових паїв у
повному обсязі та у
встановлені терміни
відповідно до укладених
договорів оренди землі та
майна:
2) максимальну
ефективність
використання земель
сільськогосподарського
призначення
10.Забезпечити:
1) проведення
відпрацювань територій
державного лісового
фонду та заповідних зон з
метою виявлення фактів
порушення законодавства

5
Фінансове
управління
райдержадміністрації
,Голованівське
відділення
Гайворонської МДПІ

6

Управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації

20132014 роки

Голованівський
РВ УМВС України у
Кіровоградській
області, головний
спеціаліст
державного
управління

20132014 роки

7

5

1

2

3

4. Впорядкування
діяльності споживчого
ринку та сфери послуг

4
під час виділення цієї
категорії земель для
здійснення комерційної
діяльності;
2) викриття та
припинення тіньових
схем вилучення лісових
земельних ділянок з
порушенням установленої
процедури їх надання в
оренду або для ведення
індивідуального
селянського господарства
без відшкодування втрат
лісогосподарського
виробництва
11. Забезпечити
проведення аукціонів з
продажу права оренди та
права власності на землю
для запровадження
бізнес-проектів;
14. Вжити заходи щодо
припинення
функціонування
неорганізованих
(стихійних) ринків

5
навколишнього
природного
середовища в
Кіровоградській
області,
ДП «Голованівське
лісове господарство»

Відділ
Держземагентства у
Голованівському
районі

6

7

2013Забезпечення сталих
2014 роки надходжень від плати
за землю

2013Голованівський
РВ УМВС України у 2014 роки
Кіровоградській
області,
Голованівське
відділення
Гайворонської МДПІ,
управління державної
ветеринарної
медицини у
Голованівському

6

1

2

2

3

8. Стимулювання 2) відбір інвестиційних
реалізації
проектів
інвестиційних
проектів у
пріоритетних
галузях економіки

4

5
6
районі, відділ
державної санітарноепідеміологічного
нагляду у
Вільшанському та
Голованівському
районах
Новоархангельського
управління головного
управління
Держсанепіднагляду
у Кіровоградській
області
2013Голованівське
17. Проводити аналіз
2014 роки
відділення
стану надходжень до
Гайворонської МДПІ,
бюджетів усіх рівнів
фінансове управління
податків і платежів (в
райдержадміністрації,
розрізі податків) від
суб'єктів господарювання, управління
економічного
які здійснюють свою
розвитку, торгівлі,
діяльність у сфері
промисловості та
роздрібної торгівлі та
інфраструктури
послуг, у тому числі від
райдержадміністрації
торговельних центрів
типу "супермаркет" та
готувати відповідні
пропозиції
2013Управління
Забезпечити:
2014 роки
економічного
1) оновлення бази даних
інвестиційних пропозицій розвитку, торгівлі,
промисловості та
району та у розрізі
інфраструктури
галузей економіки;
райдержадміністрації,
2) відбір, підготовку

7

Збільшення надходжень
до місцевого бюджету

Створення сприятливих
умов для залучення
інвестицій у розвиток
реального сектору
економіки

7

1

3

2

3

4
відповідних матеріалів
щодо реалізації
інвестиційних проектів у
пріоритетних галузях
економіки;
3) формування переліку
інвестиційно
привабливих земельних
ділянок для
впровадження
інвестиційних проектів

10.
Стимулювання
інвестиційної
активності
суб'єктів малого
підприємництва

1) надання суб'єктам
малого підприємництва
50 мікрокредитів для
започаткування та ведення
власної справи

Забезпечити надання
фінансової підтримки
суб'єктам малого
підприємництва через
Громадську організацію
«Голованівський центр
підтримки та розвитку
підприємництва»

2) забезпечення підтримки
виставково-ярмаркової
діяльності

Забезпечити залучення
суб’єктів малого бізнесу
до виставково-ярмаркової
діяльності, спрямованої
на просування їх
продукції (послуг)

5
6
7
управління
агропромислового
розвитку, сектор
регіонального
розвитку
містобудування,
архітектури
райдержадміністрації,
відділ
Держземагентства у
Голованівському
районі
2013Управління
Збільшення кількості
2014 роки працюючих у суб'єктів
економічного
розвитку, торгівлі,
малого підприємництва
промисловості та
інфраструктури
райдержадміністрації,
громадська
організація
«Голованівський
центр підтримки та
розвитку
підприємництва»
2013Управління
Збільшення обсягу
2014 роки реалізованої суб’єктами
економічного
розвитку, торгівлі,
господарювання
промисловості та
продукції
інфраструктури,
управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації

8

1
4

2
14. Розширення
мережі
стаціонарних
торговельних
об'єктів, які
відповідатимуть
європейським та
світовим
стандартам

3
4
5
6
Підтримка національного товаровиробника та реалізація політики імпортозаміщення
2013-2014
3) забезпечення здійснення 1. Забезпечити здійснення Управління
роки
економічного
заходів, передбачених
заходів, передбачених
розвитку, торгівлі,
Програмою розвитку
Програмою розвитку
промисловості та
внутрішньої торгівлі на
внутрішньої торгівлі на
інфраструктури
період до 2016 року.
період до 2016 року
2. Забезпечити реалізацію райдержадміністрації
проекту "Купуй
Кіровоградське шляхом:
1) створення магазинів
(відділів) з продажу
товарів місцевого
виробництва, проведення
виставок-продаж товарів
місцевих
товаровиробників,
проведення рекламної
кампанії реалізації
товарів місцевого
виробництва:
2) забезпечення
функціонування
соціальних магазинів
(відділів) згідно із
рекомендаціями щодо
асортименту товарів,
цінової політики;
3) ліквідації проявів
стихійної торгівлі,
особливо продуктами
харчування
3. Забезпечити реалізацію
заходів обласної

7
Розширення
торговельної мережі,
зростання обсягів
обороту роздрібної
торгівлі, забезпечення
населення якісною
продукцією місцевого
виробництва

9

1

5

6

2

18. Забезпечення
державної
фінансової
підтримки та
запровадження
механізму
заохочення
придбання
сільськогосподар
ської техніки
вітчизняного
виробництва для
формування
сучасної технікотехнологічної
бази
аеропромислових підприємств
19.
Стимулювання
вітчизняних
товаровиробникі
в до
впровадження

3

1) виконання програм
технічного забезпечення
агропромислового
комплексу (реалізація
сільськогосподарської
техніки за допомогою
механізму фінансового
лізингу, компенсація
кредитних ставок та
вартості техніки)

3) заохочення господарств
населення до укрупнення
виробництва
тваринницької продукції і
підвищення її якості
шляхом їх забезпечення

4
програми захисту прав
споживачів до 2014 року
4. Забезпечити
здійснення, відповідно до
законодавства, контролю
за належною організацією
торговельного
обслуговування
населення району
Оновлення парку
сільськогосподарської
техніки, збільшення
частки вітчизняної
техніки, яка
закуповується
сільськогосподарськими
товаровиробниками
району

Забезпечення виплати
дотацій:
1) за приріст поголів'я
корів власного
відтворення, часткове
відшкодування вартості

5

6

7

Управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації

2013-2014 Забезпечення
роки
сільськогосподарських
товаровиробників
технікою

Управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації

2013-2014 Збереження молодняку
роки
великої рогатої худоби;
збільшення обсягів
реалізації м'яса
сільськогосподарськими підприємствами на

10

1

7

2
інноваційних
технологій,
модернізації та
будівництва
об’єктів
агропромисловог
о комплексу з
метою
збільшення
обсягів
виробництва
продукції,
підвищення її
якості та
поступового
імпортозаміщення, підвищення
якості та
конкурентоспроможності
продуктів
переробки
продукції
вітчизняного
виробництва
25. Стимулювання
розвитку
обслуговуючої,
виробничої
сільськогосподарської кооперації та
розвиток
виробництва у

3
технічними засобами

6) будівництво,
реконструкція та
модернізація промислових
хлібопекарських
підприємств з
впровадженням
енергозберігаючого
обладнання і технологій

4
закуплених племінних
телиць, нетелей та корів;
2) відсоткових ставок за
кредитами, залученими
для будівництва та
реконструкції
тваринницьких
комплексів та заводів з
виробництва комбікормів.
Забезпечити проведення
реконструкції та
модернізації
хлібопекарських
підприємств з
впровадженням
енергозберігаючого
обладнання і технологій

1) сприяння розвитку
сільськогосподарської
кооперації, зокрема
часткове відшкодування
вартості техніки для
обслуговуючих
кооперативів м'ясного та
молочного напрямів

1. Забезпечити створення
га ефективне
функціонування
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів, зокрема
молочарських
2. Сприяти створенню

5

6

7
2-3% щороку

Управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації

2013-2014 Зменшення частки
роки
енергоносіїв у
структурі собівартості
виробництва хліба;
забезпечення
рентабельності
виробництва хліба

Управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації

2013-2014 Збільшення кількості
роки
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів,
формування
інфраструктури
аграрного ринку;
підвищення обсягів

11

1

8

9

2
господарствах
населення

3
діяльності в розмірі 90
відсотків вартості;
надання бюджетної дотації
за 1 кілограм живої ваги
зданого на переробку
молодняку великої рогатої
худоби,свиней та овець
фізичним особам - членам
кооперативів

4
молокопереробних міні
цехів на базі
молочарських
кооперативів
3. Забезпечити надання
методичної та
організаційної допомоги
при створенні
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів, а також
фінансової допомоги при
формуванні ними
матеріально-технічної
бази
Забезпечити відновлення
зрошення та розширення
площ зрошуваних земель
за рахунок реконструкції
зрошувальних систем та
придбання дощувальної
техніки

5

Управління
26.Забезпечення 2) реконструкція
агропромислового
інженерної інфраструктури
розвитку
розвитку
меліорації земель зрошувальних систем
райдержадміністрації
і поліпшення
екологічного
стану
зрошуваних та
осушених угідь,
управління
водними
ресурсами,
захист від
шкідливої дії вод
Розвиток високотехнологічних перспективних секторів
Забезпечити придбання
27.Забезпечення 5) виконання Державної
Відділ освіти, молоді
автобусів для поповнення та спорту
цільової соціальної
розвитку
та оновлення існуючого
програми "Шкільний
конкуренто
райдержадміністрації
парку шкільних автобусів
автобус", затвердженої
спроможного

6

7
виробництва
сільгосппродукції, що
виробляється
сільськогосподарським
и кооперативами

2013-2014 Зростання площ земель,
роки
на яких проведена
реконструкція
інженерної
інфраструктури
зрошувальних систем:
зменшення
матеріальних збитків
від підтоплення

2013-2014 Збільшення кількості
роки
учнів, які будуть
підвозитись до
навчальних закладів

12

1

2
автомобілебудув
ання

10

32. Розроблення
та впровадження
новітніх
технологій
спрямованих на
розвиток
внутрішнього
виробництва та
інноваційної
економіки

11

36. Підвищення
якості та
забезпечення
доступності
медичної
допомоги
шляхом
переоснащення
медичних
закладів та
розвиток

3
постановою Кабінету
Міністрів України від 16
січня 2003 року №31, щодо
придбання шкільних та
спеціальних шкільних
автобусів для поповнення і
оновлення існуючого
парку шкільних автобусів
комплексна реконструкція
систем енергоспоживання
навчальних закладів із
впровадженням нових
енергоощадних технологій
та енергоефективних
рішень, у тому числі із
залученням
альтернативних та
відновлюваних джерел
електричної енергії на
умовах співфінансування
за участю комерційних
банків
14) формування мережі
перинатальних центрів
другого рівня в рамках
регіоналізації
перинатальної допомоги
15) забезпечення
акушерських стаціонарів
необхідним обладнанням
(кардіомоніторами,
апаратами ультразвукової
діагностики, штучної

4

5

6

7
шкільними автобусами

Забезпечити здійснення
заходів з
енергозбереження у
закладах освіти, у тому
числі з використанням
альтернативних видів
палива

Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації

2013-2014 Ефективне
роки
використання паливноенергетичних ресурсів
у соціальній сфері

Забезпечити створення
перинатальних центрів
другого рівня в
Голованівському районі

Голованівська
центральна районна
лікарня

Забезпечити оснащення
акушерських стаціонарів
необхідним обладнанням
за рахунок коштів
районного бюджету

Голованівська
центральна районна
лікарня

Поліпшення медичної
допомоги жіночому
населенню району,
обстеження та
лікування вагітних з
2013-2014 різноманітними
ускладненням,
роки
лікування цих
ускладнень та
родорозрішення, як
наслідок, зниження
2014 рік

13

1

12

2
інфраструктури

41. Будівництво,
реконструкція та
ремонт
автомобільних
доріг загального
користування
державного та
місцевого

3
вентиляції легень,
пульсоксиметрами,
сучасним портативним
лабораторним
обладнанням для
забезпечення цілодобової
лабораторної діагностики)
з метою впровадження
клінічних протоколів із
сучасних перинатальних
технологій відповідно до
рекомендацій Всесвітньої
організації охорони
здоров'я
17) проведення закупівлі
обладнання для
лікувальнопрофілактичних
підрозділів закладів
охорони здоров'я, що
надають первинну медичну
(медико-санітарну)
допомогу

4

Закупити обладнання для
лікувальнопрофілактичних
підрозділів закладів
охорони здоров'я, що
надають первинну
медико-санітарну
допомогу

5

Голованівська
центральна районна
лікарня

6

7
материнської та дитячої
смертності

2013-2014 Підвищення рівня
роки
доступності та якості
первинної
медичної(медикосанітарної) допомоги
для населення:
поліпшення стану
здоров'я та збільшення
середньої тривалості
життя

Структурні реформи у стратегічних секторах
2013-2014 Забезпечення
Відділ енергетики,
Забезпечити:
13) будівництво,
комфортного
транспорту та зв’язку роки
1) підготовку та
реконструкція, поточний
перевезення пасажирів
управління
затвердження переліку
ремонт автомобільних
міським транспортом
економічного
об’єктів будівництва,
доріг комунальної
реконструкції, ремонту та розвитку, торгівлі,
власності
промисловості та
утримання вулиць та
інфраструктури
доріг комунальної
райдержадміністрації,
власності у населених

14

1

2
значення, у тому
числі з
використанням
механізму
державноприватного
партнерства

3

13

47. Зниження
енергоємності
валового
внутрішнього
продукту та
оптимізація
структури
енергетичного
балансу держави,
зокрема
заміщення
традиційних
видів палива
енергоресурсами,
виробленими з
відновлюваних
джерел енергії,
та
альтернативними
видами палива
48. Виконання
пріоритетних
програм

1) виконання Державної
цільової економічної
програми
енергоефективності і
розвитку сфери
виробництва енергоносіїв з
відновлюваних джерел
енергії та альтернативних
видів палива на 2010-2015
роки, затвердженої
постановою Кабінету
Міністрів України від 01
березня 2010 року № 243,
за рахунок коштів
державного і місцевого
бюджету та інших джерел

14

2) виконання програми
будівництва (придбання)
доступного житла

4
пунктах району на
відповідний рік;
2) здійснення
моніторингу проведення
робіт та використання
передбачених на рік
коштів відповідної
субвенції з державного
бюджету районному
бюджету
1. Забезпечити реалізацію
заходів Програми
енергоефективності
району на період до
2015 року

1. Передбачити кошти на
реалізацію програми
будівництва (придбання)

5
філія «Голованівський
райавтодор»

6

7

2013-2014 Зменшення споживання
Відділ енергетики,
роки
енергоресурсів;
транспорту та зв’язку
збільшення частки
управління
енергоносіїв,
економічного
отриманих з
розвитку, торгівлі,
альтернативних видів
промисловості та
палива
інфраструктури
райдержадміністрації

Сектор регіонального 2013-2014 Створення умов щодо
роки
доступності
розвитку
будівництва
містобудування,

15

1

2
будівництва

3

3) виконання програми
забезпечення молоді
житлом

4
доступного житла під час
коригування районного
бюджету на 2013 рік та
формування проекту
районного бюджету на
2014 рік.
2. Забезпечити
резервування та
виділення земельних
ділянок під будівництво
доступного житла
1. Забезпечити
розроблення та
затвердження районної
програми забезпечення
молоді житлом
2. Передбачити кошти на
підтримку молодіжного
житлового будівництва
під час коригування
районного бюджету на
2013 рік та формування
проекту районного
бюджету на 2014 рік
3. Забезпечити
проведення
роз'яснювальної роботи з
громадянами, які
потребують поліпшення
житлових умов щодо їх
участі у програмі
молодіжного житлового
будівництва

5
архітектури
райдержадміністрації

Сектор регіонального
розвитку
містобудування,
архітектури
райдержадміністрації

6

7
(придбання) житла
громадянам, які
потребують
поліпшення житлових
умов

ІІ квартал Поступове розв'язання
2013 року проблеми забезпечення
житлом населення, у
тому числі молоді
2013-2014
роки

2013-2014
роки

16

1

2

3
4) виконання програми
здешевлення вартості
іпотечних кредитів для
забезпечення доступним
житлом громадян, які
потребують поліпшення
житлових умов

4
Забезпечити:
1) інформаційний
супровід та
популяризацію програми
здешевлення вартості
іпотечних кредитів на
території району;
2) проведення нарад та
зустрічей представників
місцевих органів
виконавчої влади з
громадянами та
трудовими колективами
підприємств та установ;
3) роботу
консультативних пунктів
при галузевих
структурних підрозділах
райдержадміністрацій,
органів місцевого
самоврядування;
4) надання консультацій
та роз'яснень громадянам
щодо участі у програмі
здешевлення вартості
іпотечних кредитів
8) будівництво
2. Розробити місцеві
спеціалізованого житла для програми забезпечення
пільгових категорій
житлом пільгових
громадян: інвалідів війни,
категорій громадян
інвалідів по слуху та зору,
3. Передбачити кошти на
воїнів-інтернаціоналістів,
забезпечення
військовослужбовців,
(будівництво) житлом

5
6
7
Сектор регіонального 2013-2014 Створення умов для
роки
участі громадян у
розвитку
реалізації програми
містобудування,
здешевлення вартості
архітектури
іпотечних кредитів та
райдержадміністрації
поліпшення житлових
умов

Управління
соціального захисту
населення
райдержадміністрації
Управління
соціального захисту
населення

Забезпечення житлом
зазначених пільгових
категорій громадян, які
перебувають на обліку
2013-2014 в органах місцевого
самоврядування
роки
2013 рік

17

1

15

2

49. Здійснення
заходів щодо
підвищення
ефективності та
надійності
функціонування
житловокомунального
господарства,
задоволення
потреб населення
господарського
комплексу в
житловокомунальних
послугах
відповідно до
встановлених
нормативів і

3
звільнених у запас або
відставку, громадян, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської
катастрофи, дітей-сиріт та
дітей, позбавлених
батьківського піклування
20) виконання
Загальнодержавної
цільової програми "Питна
вода України" на 20112020 роки
1)реконструкція та
капітальний ремонт
житлових будинків

4
пільгових категорій
громадян під час
коригування районного
бюджету на 2013 рік та
формування проекту
районного бюджету на
2014 рік
Забезпечити вжиття
заходів щодо реалізації
завдань і заходів районної
цільової програми «Питна
вода Голованівського
району» на 2012-2020
роки
Забезпечити виконання
робіт з капітального
ремонту житлового фонду
на суму 20 млн.грн.

2) реконструкція
централізованих систем
водопостачання та
водовідведення

Забезпечити проведення
капітального ремонту
водопровідних та
каналізаційних мереж

5) благоустрій територій
районного центру

1. Забезпечити
організацію та
проведення щорічного
районного конкурсу
«Населений пункт
найкращого
благоустрою»
2. Вжити заходи щодо

5
райдержадміністрації

6

7

Сектор регіонального 2013-2014 Наближення якості
роки
води до вимог чинного
розвитку
законодавства
містобудування,
архітектури
райдержадміністрації
Сектор регіонального 2013-2014 Утримання житлового
роки
фонду у належному
розвитку
технічному стані
містобудування,
архітектури
райдержадміністрації
Сектор регіонального 2013-2014 Зменшення втрат в
роки
системах
розвитку
централізованого
містобудування,
водопостачання та
архітектури
водовідведення
райдержадміністрації
Сектор регіонального 2013-2014 Поліпшення
роки
екологічного стану
розвитку
навколишнього
містобудування,
природного середовища
архітектури
райдержадміністрації

18

1

2
національних
стандартів

3

8) реалізація інвестиційних
проектів з технічного
переоснащення та
капітального ремонту
житлових будинків, в яких
утворюються або
функціонують об'єднання
співвласників
багатоквартирних будинків
12) пільгове кредитування
юридичних осіб, у тому
числі об'єднань
співвласників
багатоквартирних
будинків, для
реконструкції,
капітального та поточного
ремонту об'єктів житловокомунального
господарства

4
створення нових зелених
насаджень у межах
населених пунктів району
і ліквідації
несанкціонованих
сміттєзвалищ, придбання
(ремонт; контейнерів для
збору твердих побутових
відходів
Забезпечити проведення
технічного
переоснащення та
капітального ремонту
житлових будинків, в
яких утворюються або
функціонують об'єднання
співвласників
багатоквартирних
будинків
Опрацювати питання
забезпечення пільгового
кредитування юридичних
осіб, у тому числі
об'єднань співвласників
багатоквартирних
будинків, для
реконструкції,
капітального та
поточного ремонту
об'єктів житловокомунального
господарства

5

6

7

Сектор регіонального 2013-2014 Реконструкція та
роки
капітальний ремонт
розвитку
житлових будинків,
містобудування,
термомодернізація
архітектури
будинків, ремонт
райдержадміністрації
покрівлі будинків,
ремонт внутрішньобудинкових мереж
будинків
Сектор регіонального 2013-2014 Реконструкція,
роки
капітальний та
розвитку
поточний ремонт за
містобудування,
рахунок отриманих
архітектури
кредитних ресурсів
райдержадміністрації
житлових будинків та
об'єктів житловокомунального
господарства

19

1

2

3
16) забезпечення реалізації
житлових прав мешканців
гуртожитків

19)забезпечення
розроблення містобудівної
документації на районному
рівні

4
Забезпечити надання
мешканцям гуртожитків
якісних житловокомунальних послуг

5
6
7
Сектор регіонального 2013-2014 Отримання
роки
мешканцями
розвитку
гуртожитків якісних
містобудування,
житлово-комунальних
архітектури
послуг
райдержадміністрації
Сектор регіонального 2013-2014 Забезпечення району
1. Передбачити видатки
роки
розвитку
на фінансування робіт з
містобудівною
містобудування,
розроблення
документацією, як
архітектури
містобудівної
просторовою основою
райдержадміністрації
документації
для вирішення питань
регіонального (схеми
розвитку території, у
планування території
тому числі у сфері
району) та місцевого
будівництва, вирішення
(генеральні плани
земельних відносин та
населених пунктів, плани
сприяння активізації
зонування, детальні плани
інвестиційної
території) рівнів під час
діяльності
коригування районного
бюджету на 2013 рік та
формування проекту
бюджету на 2014 рік
До 15
Сектор регіонального
2) вжити заходи щодо
грудня
розвитку
завершення у 2013 році
2013 року
розроблення, погодження містобудування,
архітектури
та затвердження
містобудівної документації райдержадміністрації
на регіональному (схеми
планування території
району) та місцевому
(генеральні плани
населених пунктів, плани
зонування, детальні плани
території) рівнях

20

1

2

16

50. Будівництво
та реконструкція
об'єктів
соціальної сфери

3

1) реконструкція та
поточний ремонт дитячих
дошкільних закладів з
високим ступенем
готовності

4
3. Провести комісійний
розгляд наявних схем
планування території
району, генерального
плану населеного пункту
з прийняттям відповідних
рішень селищних та
сільських рад щодо
можливості їх
подальшого
використання.
Забезпечити проведення
реконструкції та
поточного ремонту
дошкільних навчальних
закладів

2) завершення будівництва
та реконструкції 71 школи
з високим ступенем
готовності

Забезпечити проведення
капітальних і поточних
ремонтів загальноосвітніх
навчальних закладів

6) реалізація проектів
ремонту, реконструкції,
будівництва зовнішнього

Забезпечити роботу з
відновлення та ремонту
мереж зовнішнього

5
Сектор регіонального
розвитку
містобудування,
архітектури
райдержадміністрації

6

7

Відділ освіти, молоді 2013-2014 Поліпшення умов
та спорту
роки
перебування та
райдержадміністрації,
збільшення кількості
дітей, що будуть
сектор регіонального
охоплені дошкільною
розвитку
освітою
містобудування,
архітектури
райдержадміністрації
Відділ освіти, молоді 2013-2014 Створення рівного
та спорту
роки
доступу до якісної
райдержадміністрації,
загальної середньої
освіти.
сектор регіонального
Поліпшення
розвитку
матеріально-технічної
містобудування,
бази навчальних
архітектури
закладів, приведення до
райдержадміністрації
нормального
технічного стану
будівель та споруд
Сектор регіонального 2013-2014 Забезпечення
роки
комфортності
розвитку
проживання громадян
містобудування,

21

1

17

2

59. Мобілізація
ресурсів
міжнародних
фінансових
організацій та
донорів
міжнародної
технічної
допомоги для
сприяння
економічному
розвитку
України, їх
концентрація на
пріоритетних
напрямах
соціального та
економічного
розвитку
України

3
4
5
6
освітлення: з ремонту та
архітектури
освітлення вулиць із
встановлення світо точок райдержадміністрації
застосуванням
енергозберігаючих
технологій
Збільшення обсягів експорту товарів вітчизняного виробництва та послуг
2013-2014
Управління
3) підготовка та реалізація Забезпечити
роки
економічного
розповсюдження
нових проектів
інформаційних матеріалів розвитку, торгівлі,
міжнародної технічної
промисловості та
про можливості
допомоги відповідно до
інфраструктури
залучення міжнародної
основних пріоритетів
райдержадміністрації
економічного і соціального технічної допомоги, у
розвитку України на 2013- тому числі за допомогою
2016 роки, реалізація яких сучасних засобів
комунікації
потребуватиме залучення
міжнародної технічної
допомоги шляхом
укладення міжнародних
договорів з державамидонорами та
міжнародними
організаціями з питань
залучення міжнародної
технічної допомоги

_________________________

7

Підвищення
ефективності
використання
міжнародної
технічної допомоги
і співробітництва з
міжнародними
фінансовими
організаціями

Додаток
до розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
22 травня 2013 № 140-р

Форма
ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання плану заходів з виконання Державної програми активізації розвитку економіки
на 2013-2014 роки у Голованівському районі
за _____________________________ 2013 року
№
з/п
1

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальний за
Стан виконання
Причини
виконання
невиконання
2
3
4
5
6
Підвищення конкурентоспроможності економіки та покращення інвестиційного клімату
Підтримка національного товаровиробника та реалізація політики імпортозаміщення
Розвиток високотехнологічних перспективних секторів
Структурні реформи у стратегічних секторах
Збільшення обсягів експорту товарів вітчизняного виробництва та послуг

_________________________

2

