від 30 вересня 2013 року

№ 265-р
смт Голованівськ

Про організацію виконання та контроль
за виконанням в районі обласної програми
«Центральний регіон – 2015»
Відповідно до статті 17 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», на виконання розпорядження голови обласної районної державної
адміністрації від 13 серпня 2013 року № 402-р «Про організацію виконання та
контроль за виконанням обласної програми «Центральний регіон – 2015»,
рішення обласної ради від 28 грудня 2011 року № 231 «Про нову редакцію
обласної програми «Центральний регіон – 2015» та з метою реалізації обласної
програми «Центральний регіон – 2015» (далі – районна програма) з
урахуванням кадрових змін в райдержадміністрації:
1. Покласти персональну відповідальність за організацію виконання та
виконання в районі обласної програми на заступників голови районної
державної
адміністрації,
керівників
структурних
підрозділів
райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та відомств України
в районі (далі – відповідальні виконавці) згідно з Переліком розділів обласної
програми та відповідальних за їх виконання структурних підрозділів
райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та відомств України
в районі, що додається.
2. Відповідальним виконавцям забезпечити:
1) затвердження щоквартальних заходів щодо забезпечення виконання у
відповідному році пріоритетних напрямків та стратегічних завдань розвитку
району, визначених у розділі «Розвиток міст і районів Кіровоградщини»
програми;
2) не рідше одного разу на півріччя розгляд на засіданнях колегій
райдержадміністрації, на пленарних засіданнях районної ради звітів про стан
виконання програми;

2

3) надання управлінню економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури райдержадміністрації щокварталу до 01 числа другого місяця
кварталу, наступного за звітним періодом, інформації про стан виконання
заходів обласної програми за період її дії з наростаючим підсумком, а саме:
виконання пріоритетних напрямків розвитку району визначених у розділі
«Розвиток міст і районів Кіровоградщини» програми;
виконання основних показників розвитку району, визначених додатком 2
до програми;
реалізацію основних інвестиційних проектів, виконання робіт на об’єктах
соціального спрямування, визначених у розділі «Розвиток міст і районів
Кіровоградщини» програми. При цьому визначити по кожному із об’єктів
соціального спрямування механізм їх реалізації і конкретних виконавців.
Результати реалізації інвестиційних проектів та виконання робіт на об’єктах
соціального спрямування надавати за формами 1, 2, що додаються.
3.
Керівникам
структурних
підрозділів
райдержадміністрації,
територіальних органів міністерств та відомств України в районі забезпечити
висвітлення у засобах масової інформації інформаційно-аналітичних матеріалів
про основні завдання, інвестиційні проекти та соціальні заходи, які виконані у
2011-2015 роках у рамках районної програми, знаходяться у стадії реалізації,
або які передбачається виконати у 2013 та наступних роках.
4. Управлінню економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури райдержадміністрації щокварталу до 05 числа другого місяця
кварталу, наступного за звітним періодом, надавати департаменту економічного
розвитку і торгівлі облдержадміністрації інформації про стан виконання
районної програми за період її дії з наростаючим підсумком.
5. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови
райдержадміністрації:
від 22 лютого 2011 року № 128-р «Про запровадження механізму
реалізації в районі обласної програми «Центральний регіон – 2015»;
від 27 квітня 2012 року № 196-р «Про внесення змін і доповнень до
розпорядження голови райдержадміністрації від 22 лютого 2011 року № 128-р».
6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації Артвіх І.О.

Голова районної
державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
30 вересня 2013 № 265-р

ПЕРЕЛІК
розділів обласної програми «Центральний регіон – 2015» та відповідальні за їх виконання структурних підрозділів
райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та відомств України в районі
№
з/п

Назва розділу районної програми

1

2

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Відповідальні за:
Виконання районної програми

3
Розділ ІІІ. Основні напрямки стратегічного розвитку Кіровоградщини
Управління агропромислового розвитку
Сільське господарство – основа сталого
райдержадміністрації
економічного розвитку
Забезпечення ефективного використання земельних Відділ Держземагентства у Голованівському районі,
ресурсів та вдосконалення земельних відносин
управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації
Збереження та розвиток лісових ресурсів
ДП «Голованівське лісове господарство»
Забезпечення ефективного використання водних
ресурсів
Промисловість – базова галузь реального сектору
економіки
Корисні копалини – багатство Кіровоградщини

Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації
Відділ енергетики, транспорту та зв’язку управління
економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури райдержадміністрації

Координація роботи з
виконання розділів
районної програми
4
Данилюк Г.С.
Данилюк Г.С.
Данилюк Г.С.
Данилюк Г.С.
Артвіх І.О.

2

1
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

2

3
Розділ ІV. Модернізація інфраструктури
Створення сучасної мережі зв’язку та розвиток
Відділ енергетики, транспорту та зв’язку управління
інформаційного простору
економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури райдержадміністрації
Енергоефективність та енергозбереження
Туристично-рекреаційний потенціал
Відділ культури, туризму та культурної спадщини
Кіровоградщини
райдержадміністрації
Розділ V. Збереження і розвиток людського і соціального капіталу, стандартів життя населення
Поліпшення демографічної ситуації, підтримка Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
дітей, сім’ї та молоді
Голованівська центральна районна лікарня
Збільшення доходів населення
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації
Підвищення якості і доступності медичних послуг
Голованівська центральна районна лікарня
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
Підвищення якості, конкурентоспроможності і
Голованівська центральна районна лікарня
доступності освіти. Удосконалення системи
управління освітою
Культурний простір Кіровоградщини
Відділ культури, туризму та культурної спадщини
райдержадміністрації
Культурна спадщина Кіровоградщини
Відділ культури, туризму та культурної спадщини
райдержадміністрації
Відродження та розвиток духовності
Відділ культури, туризму та культурної спадщини
райдержадміністрації
Розвиток фізичної культури і спорту – запорука
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
здоров’я населення
Розвиток споживчого ринку району, зниження
Управління економічного розвитку, торгівлі,
інфляції та захист прав споживачів
промисловості та інфраструктури, управління
агропромислового розвитку райдержадміністрації
Поліпшення умов проживання та екологічної
Відділ енергетики, транспорту та зв’язку управління
ситуації
економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури райдержадміністрації, управління
агропромислового розвитку райдержадміністрації
Розвиток та стимулювання будівництва
Сектор регіонального розвитку, містобудування,
архітектури райдержадміністрації

4
Артвіх І.О.
Кирилюк Н.К.
Кирилюк Н.К.
Кирилюк Н.К.
Кирилюк Н.К.
Кирилюк Н.К.
Кирилюк Н.К.
Кирилюк Н.К.
Кирилюк Н.К.
Кирилюк Н.К.
Артвіх І.О.
Артвіх І.О.

Данилюк Г.С.

3

1
12.

1.

2.

3.

1.

1.

2
3
Реформування та підвищення ефективності
Сектор житлово-комунального господарства
житлово-комунального господарства
райдержадміністрації
Розділ VІ. Поліпшення бізнес-клімату й залучення інвестицій
Поліпшення бізнес-клімату
Управління економічного розвитку, торгівлі,
промисловості та інфраструктури
райдержадміністрації, громадська організація
«Голованівський центр підтримки та розвитку
підприємництва»
Створення сприятливих умов для надходження
Сектор регіонального розвитку, містобудування,
інвестицій
архітектури, управління економічного розвитку,
торгівлі, промисловості та інфраструктури,
сектор житлово-комунального господарства,
управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації
Голованівське відділення Гайворонської ОДПІ,
Посилення фінансової основи районного бюджету
фінансове управління райдержадміністрації,
та поліпшення ефективності використання
управління економічного розвитку, торгівлі,
бюджетних коштів
промисловості та інфраструктури
райдержадміністрації
Розділ VІІ. Приватизація й управління державною і комунальною власністю
Формування конкурентного середовища
Управління економічного розвитку, торгівлі,
промисловості та інфраструктури
райдержадміністрації
Розділ VІІІ. Кіровоградщина - активний учасник міжнародного співробітництва
Активізація зовнішньоекономічної діяльності та
Управління економічного розвитку, торгівлі,
розширення зовнішніх зносин
промисловості та інфраструктури
райдержадміністрації
Розділ ІХ. Підвищення ефективності державного Відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації
управління, розвиток інститутів громадського
суспільства та залучення їх до участі у
вирішенні актуальних завдань регіонального
розвитку - запорука успішного розвитку
Кіровоградщини

4
Данилюк Г.С.
Артвіх І.О.

Данилюк Г.С.
Артвіх І.О.

Артвіх І.О.

Артвіх І.О.

Артвіх І.О.
Рибак О.В.

4

1
1.

2.

3.

4.

2

3
Розділ ХІІІ. Розвиток міст і районів Кіровоградщини
Пріоритетні напрямки та стратегічні завдання
Структурні підрозділи райдержадміністрації
розвитку району
Перелік інвестиційних проектів, реалізація яких
передбачається у 2011-2015 роках у рамках
обласної програми «Центральний регіон – 2015»
Перелік соціальних проектів, реалізація яких
передбачається у 2011-2015 роках у рамках
обласної програми «Центральний регіон – 2015»
Основні показники в районі обласної програми
«Центральний регіон – 2015»

4
Данилюк Г.С.
Артвіх І.О.
Кирилюк Н.К.
Артвіх І.О.
Кирилюк Н.К.

Структурні підрозділи райдержадміністрації,
територіальні органи міністерств та відомств України
в районі

_________________________

Данилюк Г.С.
Артвіх І.О.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
30 вересня 2013 № 265-р
Форма 1
ІНФОРМАЦІЯ
про стан реалізації інвестиційних проектів, затверджених обласною програмою «Центральний регіон – 2015»
за_______________ по Голованівському району
Обсяги фінансування за роками,
Передбачено
Найменування
Рік
тис.грн
програмою
об'єкта, вид робіт, початку,
місцезнаходження закінчення «Центральний 2011 2012 2013 2014 2015
реалізації регіон-2015»,
тис.грн.
проекту
Промисловість

Обсяги використання за роками,
тис.грн
2011 2012 2013 2014 2015

Сільське господарство/інші галузі

_________________________
1) Виконано та /або у стадії виконання та/або не виконано.
2) Зазначити:
усі види робіт, які виконувалися;
використання коштів у розрізі джерел фінансування.
3) Створено нових робочих місць.
4) Причини невиконання.

Стан
виконання
(причини
щодо їх
невиконання)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
30 вересня 2013 № 265-р
Форма 2
ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання робіт на соціальних об’єктах, затверджених обласною програмою «Центральний регіон – 2015»
за_______________ по Голованівському району
Обсяги фінансування за роками,
Передбачено
Найменування
Рік
тис.грн
програмою
об'єкта, вид робіт, початку,
місцезнаходження закінчення «Центральний 2011 2012 2013 2014 2015
реалізації регіон-2015»,
тис.грн.
проекту
Освіта
Охорона здоров’я/ інші галузі

_________________________
1) Виконано та /або у стадії виконання та/або не виконано.
2) Зазначити:
усі види робіт, які виконувалися;
використання коштів у розрізі джерел фінансування.
3) Створено нових робочих місць.
4) Причини невиконання.

Обсяги використання за роками,
тис.грн
2011 2012 2013 2014 2015

Стан
виконання
(причини
щодо їх
невиконання)

