від 27 березня 2015 року

№ 71-р

Про організацію виконання
основних показників розвитку
економіки району у 2015 році
Відповідно до статті 17 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розпорядження голови обласної державної адміністрації від
13 березня 2015 року № 99-р «Про організацію виконання основних показників
розвитку економіки області у 2015 році» та з метою забезпечення виконання
основних показників програми економічного і соціального розвитку району на
2015 рік, затвердженої рішенням районної ради від 12 грудня 2014 року № 460
(далі – Програма):
1. Утворити робочу групу з проведення аналізу основних показників
розвитку економіки району у 2015 році (далі – Робоча група).
2. Затвердити:
посадовий склад Робочої групи (додається);
перелік основних показників стану розвитку економіки району у
2015 році та закріплення відповідальних за забезпечення виконання та
здійснення контролю (далі – Перелік) (додається).
3. Керівнику Робочої групи:
1) запровадити проведення щомісячного моніторингу стану розвитку
економіки району та виконання основних показників Програми у 2015 році у
галузях (сферах діяльності) за Переліком, що додається (далі – Моніторинг);
2) забезпечити за результатами проведеного аналізу підготовку:
інформаційно-аналітичних матеріалів про стан розвитку економіки
району за звітний період;
конкретних пропозицій до заходів щодо подолання чи призупинення
негативних тенденцій у розвитку економіки району, вирішення яких потребує
допомоги центральних органів виконавчої влади.

2
4. Зобов’язати керівників структурних підрозділів райдержадміністрації
та рекомендувати керівникам територіальних органів міністерств і відомств
України в районі:
1) вжити дієві заходи щодо забезпечення виконання основних показників
Програми у 2015 році, призупинення негативних тенденцій у розвитку галузей
(сфер діяльності) району;
2) подавати щомісяця до 25 числа на узагальнення управлінню
економічного розвитку, торгівлі, промисловості, інфраструктури та житловокомунального господарства райдержадміністрації:
інформаційно-аналітичні матеріали про стан розвитку галузей (сфер
діяльності) району за звітний період згідно із Переліком, що додається;
інформацію про вжиті за звітний місяць заходи щодо подолання
негативних тенденцій у розвитку галузей (сфер діяльності) району;
конкретні пропозиції до заходів щодо подолання чи призупинення
негативних тенденцій економіки району, вирішення яких потребує допомоги
центральних органів виконавчої влади за формою, що додається.
4. Управлінню економічного розвитку, торгівлі, промисловості,
інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації
подавати щомісяця до 30 числа на узагальнення департаменту економічного
розвитку і торгівлі облдержадміністрації.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Артвіх І.О.

Голова районної
державної адміністрації

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
27 березня 2015 № 71-р
ПОСАДОВИЙ СКЛАД
робочої групи з проведення аналізу основних показників розвитку економіки
району у 2015 році
Голова робочої групи
Перший заступник голови районної державної адміністрації
Секретар робочої групи
Начальник управління економічного розвитку, торгівлі, промисловості,
інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації
Члени робочої групи:
Від структурних підрозділів райдержадміністрації:
Начальник
управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації;
начальник відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації;
начальник відділу енергетики, транспорту та зв’язку управління
економічного розвитку, торгівлі, промисловості, інфраструктури та житловокомунального господарства райдержадміністрації;
начальник фінансового управління райдержадміністрації;
завідувач сектору регіонального розвитку, містобудування та архітектури
райдержадміністрації;
головний спеціаліст відділу фінансової, бюджетно-податкової політики,
розвитку підприємництва та житлово-комунального господарства управління
економічного розвитку, торгівлі, промисловості, інфраструктури та житловокомунального господарства райдержадміністрації.
Від територіальних органів міністерств та відомств України в районі:
Начальник відділу статистики у Голованівському районі;
начальник управління Пенсійного фонду України в Голованівському;
начальник Голованівського відділення Гайворонської об’єднаної
державної податкової інспекції головного управління Міндоходів у
Кіровоградські області.
_________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
27 березня 2015 № 71-р

ПЕРЕЛІК
основних показників стану розвитку економіки району у 2015 році та закріплення відповідальних за забезпечення
виконання та здійснення контролю
№
з/п
1

Найменування показників
2

1.

Індекс продукції промисловості
(%), з неї:
харчова промисловість (%),
машинобудування (%),
металургія (%)

2.

1) валова продукція сільського
господарства (%), усього з них:
тваринництво, рослинництво (%);
2) виробництво:
молока(т), яєць (шт.), м’яса (т);

Вид інформації
3
І. РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР
Промисловість
Конкретні приклади роботи окремих
підприємств, які мають найбільший вплив на
результати роботи галузі району (втрата/зміна
ринків збуту до РФ,ЄС тощо, нові споживачі,
впровадження нових видів продукції, систем
управління якістю, модернізація виробництва,
участь у виставкових заходах тощо)
Сільське господарство
1. Конкретні приклади роботи окремих
сільгосппідприємств, які мають найбільший
вплив на результати роботи галузі (модернізація
виробництва тощо).
2. За підсумками звітного року інформація щодо:

Відповідальні виконавці
4

Здійснення
контролю
5

Відділ енергетики, транспорту та
зв’язку управління економічного
розвитку, торгівлі,
промисловості, інфраструктури та
житлово-комунального
господарства,
відділ агропромислового
розвитку райдержадміністрації

Артвіх І.О.

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

Артвіх І.О.

2
1

3.

4.

5.

2
3) поголів’я;
великої рогатої худоби (тис.гол.),
у т.ч. корови (тис.гол.),
свиней (тис.гол.), птиці (тис.гол.)

3
4
5
житлово-комунального
фінансового стану сільгосппідприємств; рівня
переробки сільгосппродукції у районі; реалізація господарства
райдержадміністрації
проектів або залучених у звітному періоді
інвестицій на реалізацію проектів щодо
створення виробництва глибокої переробки
сільгосппродукції; рівня самозабезпеченості
району основними продуктами харчування
ІІ. СТАН РОЗРАХУНКІВ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ ТА ПРИРОДНИЙ ГАЗ
Артвіх І.О.
Відділ фінансової, бюджетноСтан розрахунків за спожиту електроенергію та
1) рівень оплати за спожиту
природний газ комунальними підприємствами, із податкової політики, розвитку
електроенергію комунальними
підприємництва та житловозазначенням найбільших боржників, заходів
підприємствами наростаючим
комунального господарства
щодо зменшення боргів
підсумком з початку року (%);
управління економічного
2) рівень оплати за спожитий
розвитку, торгівлі,
природний газ комунальними
промисловості, інфраструктури та
підприємствами наростаючим
житлово-комунального
підсумком з початку року (%)
господарства
райдержадміністрації
ІІІ. АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Артвіх І.О.
Конкретні приклади роботи окремих підприємств Відділ енергетики, транспорту та
1) частка інноваційно активних
зв’язку управління економічного
підприємств у загальній кількості (впровадження нових технологій, обладнання,
розвитку, торгівлі,
видів продукції, товарів, послуг, отримані
промислових підприємств (%);
промисловості, інфраструктури та
нагороди тощо)
2) частка реалізованої
житлово-комунального
інноваційної продукції в
господарства
загальному обсязі реалізованої
райдержадміністрації
промислової продукції (%)
ІV. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Артвіх І.О.
Сектор регіонального розвитку,
1. Загальна оцінка інвестиційних ресурсів
1) обсяг капітальних інвестицій
містобудування та архітектури
(капітальних інвестицій та прямих іноземних
(тис.грн.);
райдержадміністрації,
інвестицій), що спрямовуються у розвиток
2) темп зростання (зменшення)
району.
обсягів капітальних інвестицій
2. Визначення причин (покращення, погіршення) Управління економічного
(% до відповідного періоду
розвитку, торгівлі,
оцінки стану розвитку відповідної сфери
попереднього року);

3
1

6.

7.

2
3) обсяг прямих іноземних
інвестицій наростаючим
підсумком з початку року
(тис.дол.США);
4) темп зростання (зменшення)
обсягу прямих іноземних
інвестицій (% до обсягів на
початок року)

3
4
промисловості, інфраструктури та
діяльності порівняно з відповідним періодом
житлово-комунального
попереднього року та/або до початку року.
господарства
3. Надання інформації про:
райдержадміністрації
перелік введених об’єктів та/або, які
реалізуються, у тому числі соціальної сфери з
визначенням джерел фінансування цих об’єктів;
основні інвестиційні проекти, які реалізуються
за рахунок коштів іноземних інвесторів;
країни, що виступають найбільшими
інвесторами району;
заходи щодо створення іміджу району як
привабливого для вкладання інвестицій, надання
інформації про реалізацію проектів/об’єктів у
відповідних галузях.
V. СТАН РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Сектор регіонального розвитку,
1.Конкретні приклади роботи окремих
1) індекс продукції будівництва
містобудування та архітектури
підприємств, які мають найбільший вплив на
(% до відповідного періоду
райдержадміністрації
результати роботи галузі району.
попереднього року);
2. Визначення причин (покращення, погіршення)
2) темп зростання (зменшення)
оцінки стану розвитку відповідної сфери
обсягу введення в експлуатацію
діяльності порівняно з відповідним періодом
житла (% до відповідного
попереднього року.
періоду попереднього року);
3. Надання інформації про найбільші введені
об’єкти району за рахунок державного і
місцевого бюджетів.
VІ. СТАН РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Управління економічного
1. Загальна характеристика зовнішньої торгівлі
1) темп зростання (зменшення)
розвитку, торгівлі,
товарами та послугами, включаючи товарну
обсягу експорту товарів (% до
промисловості, інфраструктури та
структуру.
відповідного періоду
2. Конкретні приклади основних країн-партнерів, житлово-комунального
попереднього року);
господарства
з якими здійснювались зовнішньоторговельні
2) темп зростання (зменшення)
райдержадміністрації
операції у звітному періоді.
обсягу імпорту товарів (% до
відповідного періоду

5

Артвіх І.О.

Артвіх І.О.

4
1

8.

9.

2
попереднього року);
3) коефіцієнт покриття
експортом імпорту;
4) сальдо зовнішньої торгівлі
товарами (млн.дол.США)
1) темп зростання (зменшення)
обсягу експорту послуг (% до
відповідного періоду
попереднього року);
2) темп зростання (зменшення)
обсягу імпорту послуг (% до
відповідного періоду
попереднього року);
3) сальдо зовнішньої торгівлі
послугами (млн.дол.США)

1) темп зростання (зменшення)
обороту роздрібної торгівлі
(% до відповідного періоду
попереднього року);
2) абсолютний приріст обсягу
реалізованих послуг у
розрахунку на одиницю
населення до відповідного
періоду попереднього року
(грн.);
3) обсяг роздрібного
товарообороту підприємств
(млн.грн.);
4) роздрібний товарооборот
підприємств на одну особу (грн.)
10. 1) індекс споживчих цін (% до
грудня попереднього року);

3

4

5

1. Загальна характеристика зовнішньої торгівлі
товарами та послугами, включаючи товарну
структуру.
2. Конкретні приклади основних країн-партнерів,
з якими здійснювались зовнішньоторговельні
операції у звітному періоді.

Управління економічного
розвитку, торгівлі,
промисловості, інфраструктури та
житлово-комунального
господарства
райдержадміністрації

Артвіх І.О.

VІІ. СТАН РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ
Загальна характеристика споживчого ринку
Управління економічного
розвитку, торгівлі,
промисловості, інфраструктури та
житлово-комунального
господарства
райдержадміністрації

1. Цінова ситуація на споживчому ринку та на
ринку палива.

Управління економічного
розвитку, торгівлі,

Артвіх І.О.

Артвіх І.О.

5
1

2
3
4
промисловості, інфраструктури та
2. Товари та послуги, на які найбільше зросли
2) індекс споживчих цін на
житлово-комунального
ціни із зазначенням причин зростання або
продукти харчування (% до
господарства
зменшення цін.
грудня попереднього року);
3. Заходи, що вживаються для стабілізації цінової райдержадміністрації
3) індекс споживчих цін на
ситуації на регіональному ринку.
паливо та мастила (% до грудня
попереднього року)
VІІІ. АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ У ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Відділ фінансової, бюджетно1. Загальний стан розрахунків і рівень оплати
11. 1) рівень оплати населенням за
податкової політики, розвитку
населенням спожитих житлово-комунальних
спожиті житлово-комунальні
підприємництва та житловопослуг.
послуги (%);
комунального господарства
2. Рівень відшкодування населенню вартості
2) заборгованість населення з
управління економічного
житлово-комунальних послуг.
оплати житлово-комунальних
розвитку, торгівлі,
3. Заходи щодо реформування житловопослуг (млн. грн.);
промисловості, інфраструктури та
комунального господарства, зниження
3) темп зростання (зменшення)
житлово-комунального
собівартості послуг, енергозбереження.
заборгованості населення з
господарства
4. Стан підготовки підприємств житловооплати житлово-комунальних
райдержадміністрації
комунального господарства для роботи у
послуг (% до початку звітного
зимовий період, надання інформації про
року)
реалізацію проектів у відповідній галузі.
ІХ. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ
Управління економічного
1. Аналіз фінансових результатів роботи
12. 1) фінансовий результат до
розвитку, торгівлі,
підприємств від звичайної діяльності до
оподаткування великих та
промисловості, інфраструктури та
середніх підприємств (млн. грн.); оподаткування (сальдо).
житлово-комунального
2. Заходи щодо подолання збитковості
2) фінансовий результат
господарства
підприємств, їх ефективність.
підприємств, які одержали
райдержадміністрації, відділ
прибуток (млн. грн.);
статистики у Голованівському
3) фінансовий результат
районі
підприємств, які одержали
збиток (млн. грн.);
4) питома вага збиткових
підприємств в загальній
кількості підприємств
(%)
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Х. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
Демографічна ситуація
1. Характеристика демографічної ситуації.
13. 1) чисельність наявного
2. визначення причин (покращення, погіршення)
населення (осіб);
демографічної ситуації в районі у порівняні з
2) кількість:
відповідним роком.
народжених (осіб);
3. Обґрунтування конкретних причин
померлих (осіб);
виникнення негативних тенденцій.
3) природний приріст
4. Заходи, які будуть вжиті для подолання
(скорочення) населення (осіб);
4) демографічне навантаження на негативних тенденцій.
населення, на 1000 осіб
працездатного віку
14. 1) міграційний приріст
(скорочення) населення (осіб);
2) кількість:
прибулих;
вибулих(осіб)
Доходи населення
Аналіз забезпечення фінансування коштів на
15. 1) надходження власних коштів
виплату порівняно з відповідним періодом
до Пенсійного фонду України
минулого року.
(млн. грн.);
Інформація про:
2) темп зростання (зменшення)
стан виплати пенсій;
заборгованості із страхових
фактична потреба в коштах на виплату пенсій,
внесків економічно активних
обсяги власних надходжень, що спрямовуються
платників до Пенсійного фонду
на виплату пенсій;
України (% до початку року);
обсяги дотації з держбюджету на виплату пенсій;
3) темп зростання (зменшення)
заборгованість з виплати пенсій.
власних надходжень до
Пенсійного фонду України
(% до відповідного періоду
попереднього року)
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Ринок праці
Управління соціального захисту
16. Чисельність безробітних
Загальна характеристика ринку праці, як за
населення райдержадміністрації
громадян (осіб)
даними центру зайнятості, так і за даними
вибіркових обстежень
ХІ. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Управління економічного
1. Характеристика розвитку малого
17. 1) кількість малих підприємств
розвитку, торгівлі,
підприємництва.
(од.);
промисловості, інфраструктури та
2) кількість зайнятих працівників 2. Обсяг реалізованої малими підприємствами
житлово-комунального
промислової продукції, їх питома вага в регіоні.
на малих підприємствах (осіб);
господарства
3. Заходи з підтримки малого та середнього
3) обсяг реалізованої продукції
райдержадміністрації, відділ
бізнесу, їх ефективність.
(робіт, послуг) малих
статистики у Голованівському
підприємств (млн.грн.);
районі
4) частка обсягу реалізованої
продукції (робіт, послуг) малих
підприємств у загальному обсязі
реалізованої продукції (робіт,
послуг), (%)
_________________________
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щодо проблемних питань, вирішення яких потребує допомоги
центральних органів виконавчої влади
№
з/п

Зміст проблеми

Обґрунтування першочерговості
вирішення проблем

_________________________

Пропозиції щодо вирішення проблемних питань

