від 28 березня 2016 року

№ 79-р
смт Голованівськ

Про підсумки соціально-економічного
розвитку Голованівського району
у 2015 році та визначення завдань щодо
забезпечення сталого розвитку району
у 2016 році
У районі знаходилося під контролем виконання показників Програми
соціального і економічного розвитку Голованівського району на 2015 рік (далі –
Програма).
Так, виконуючи Програму забезпечено та перевиконано показники
надходження:
до зведеного бюджету – на 8,4% до доведеного завдання,
до державного бюджету – на 6,2% до плану (у 2,43 рази до рівня
минулого періоду),
до загального фонду – на 19,1% до доведеного завдання,
до місцевого бюджету – на 9,5% до доведеного завдання,
до місцевого бюджету – на 18,3% до попереднього року.
Проаналізувавши виконання показників, можна зробити висновок, що
програмні завдання виконано хоча на сьогодні існує ряд проблем:
заборгованість за житлово-комунальні послуги населенням по
Побузькому комунальному підприємству «Аква Сервіс-07» та Голованівському
комбінату комунальних підприємств;
зменшується чисельність населення, тобто природній приріст мінусовий;
недостатність коштів на будівництво та ремонт автомобільних доріг,
існує заборгованість із виплати заробітної плати,
зменшення обсягів будівельних робіт,
велика кількість підприємців, які припинили діяльність, над
зареєстрованими,
низький показник по поголів’ю великої рогатої худоби у
сільськогосподарських підприємств.
Враховуючи вищевикладене, та відповідно до рішення колегії районної
державної адміністрації від 24 березня 2016 року № 5:
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1.
Структурним
підрозділам
райдержадміністрації,
керівникам
територіальних органів міністерств і відомств України в районі, сільським,
селищним головам покласти цілі і завдання Програми соціального і
економічного розвитку Голованівського району на 2016 рік в основу роботи,
забезпечити безумовне виконання завдань і заходів Програми.
2. Голованівському відділенню Гайворонської ОДПІ головного
управління Міндоходів у Кіровоградські області забезпечити повноту і
своєчасність надходжень податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.
3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації:
забезпечити проведення своєчасних і у повному обсязі розрахунків
місцевих бюджетів відповідно до зареєстрованих розпорядниками та
одержувачами коштів фінансових зобов’язань, не допускаючи простроченої
кредиторської заборгованості по видатках місцевих бюджетів;
вирішити питання про фінансування медичних закладів району
відповідно до розрахункових потреб.
4. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації:
забезпечити зростання середньомісячної заробітної плати працюючих та
не допускати заборгованості із виплати заробітної плати у різних сферах
економіки;
здійснити вивчення оплати праці працюючих на підприємствах та
установах району;
вжити організаційні заходи щодо прискорення погашення заборгованості
із заробітної плати;
забезпечити виконання показників програми зайнятості населення
Голованівського району на період до 2017 року, у тому числі
працевлаштування на нові робочі місця.
5. Відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації:
надати пропозиції щодо надання субвенції з обласного бюджету на
реалізацію заходів програми розвитку земельних відносин;
забезпечити збільшення обсягів виробництва валової продукції
сільського господарства порівняно з попереднім роком, шляхом підвищення
ефективності та покращення ситуації в рослинництві і тваринництві;
продовжити роз’яснювальну роботу серед орендарів водних об’єктів
району щодо необхідності отримання дозволів на спеціальне водокористування,
спільно з органами місцевого самоврядування вжити заходи з метою
прискорення процесу оформлення вищезазначених дозволів;
забезпечити здійснення роботи щодо розширення мережі природнозаповідного фонду;
тримати на контролі питання використання коштів фондів охорони
навколишнього середовища місцевих бюджетів району;
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розробити та затвердити Комплексну програму охорони навколишнього
природного середовища Голованівського району на наступні роки.
6. Відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації вжити заходи
щодо забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів комп’ютерними
навчальними комплексами.
7. Голованівській центральній лікарні:
опрацювати модель функціонування лікарні за умови зменшення
ліжкового фонду відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 25 листопада 2015 року № 1024 «Про затвердження нормативу забезпечення
стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення»;
спільно з органами місцевого самоврядування вивчити питання щодо
придбання житла для медичних працівників району з різних джерел
фінансування.
8. Відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства райдержадміністрації:
вирішити спільно з Побузькою селищною радою питання про виділення
земельної ділянки для будівництва сміттєзвалища на території смт Побузьке;
провести роз’яснювальну роботу та вжити заходи щодо збільшення
розміру заробітної плати на підприємствах житлово-комунального
господарства;
провести інвентаризацію об’єктів незавершеного будівництва і вирішити
питання про прийняття зазначених об’єктів на баланс району.
вжити заходів щодо подальшого зменшення заборгованості населенням
та підприємствами за надані комунальні послуги Голованівським комбінатом
комунальних підприємств і комунальним підприємством «Аква Сервіс-07»;
провести роботу з відповідними органами місцевого самоврядування
щодо паспортизації звалищ твердих побутових відходів, які діють без
належного документального оформлення.
9. Комунальному закладу «Голованівський центр первинної медикосанітарної допомоги» організувати проведення капітального ремонту будівель
фельдшерських пунктів, які функціонують у смт Голованівськ, с.Давидівка,
с.Краснопілля, с.Лащівка.
10. Службі у справі дітей райдержадміністрації:
активізувати роботу щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, з використанням сімейних форм виховання;
забезпечити влаштування дітей, які набули статусу дитини-сироти,
дитини, позбавленої батьківського піклування, виключно з використанням
сімейних форм виховання та недопущення їх влаштування до інтернатних
закладів області;
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забезпечити фінансування районної програми з Національного плану дій
щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року;
вжити вичерпні заходи щодо освоєння виявлення дітей, які опинились в
складних життєвих обставинах з метою профілактики соціального сирітства;
забезпечити дієвий контроль за захистом житлових та майнових прав
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.
11.
Відділу
культури,
туризму
та
культурної
спадщини
райдержадміністрації:
опрацювати питання про фінансування заходів з паспортизації та
інвентаризації пам’яток культурної спадщини, що перебувають на території
району;
вжити заходи щодо обладнання музею історії Голованівського району та
музею історії підпільної молодіжної організації «Спартак» с.Красногірка
технічними засобами охорони і протипожежного захисту;
вжити заходи щодо активізації роботи щодо розвитку тематичних
напрямків туризму, зокрема культурно-пізнавального, спортивно-оздоровчого,
зеленого туризму;
забезпечити заклади культури спеціалістами з фаховою освітою;
впроваджувати інноваційні форми організації дозвілля жителів району;
поповнювати бібліотечні фонди.
12. Управлінню економічного розвитку, торгівлі, промисловості,
інфраструктури та надання адміністративних послуг райдержадміністрації:
провести робочі зустрічі з балансоутримувачами (власниками) захисних
споруд з метою вирішення питань інвентаризації споруд;
продовжити роботи з приведення захисних споруд цивільного захисту до
стану повної експлуатаційної готовності.
13. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Копієвського М.Д.

Голова районної
державної адміністрації

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

