від 12 жовтня 2016 року

№ 267-р

Про стан економічного і соціального розвитку
району за перше півріччя 2016 року та основні
завдання щодо забезпечення позитивних
результатів регіонального розвитку за 2016 рік
На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від
05 жовтня 2016 року № 433-р «Про стан економічного і соціального розвитку
області за перше півріччя 2016 року та основні завдання щодо забезпечення
позитивних результатів регіонального розвитку за 2016 рік», з урахуванням
результатів соціально-економічного розвитку району за перше півріччя
2016 року та з метою забезпечення позитивної динаміки галузевого і
регіонального розвитку у жовтні-грудні 2016 року:
1. Відділу регіонального розвитку містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства райдержадміністрації вжити невідкладні
заходи щодо поліпшення показників:
за напрямом «Розвиток інфраструктури», для чого забезпечити
проведення роботи з органами місцевого самоврядування щодо надання відділу
статистики у Голованівському районі звітної інформації про обсяги введення у
січні-вересні 2016 року в експлуатацію новозбудованого житла;
за напрямом «Відновлювальна енергетика та енергоефективність», для
чого забезпечити реалізацію заходів районних програм з енергоефективності в
частині відшкодування населенню частини суми за кредитами (та/або відсотків
за користування ними), отриманими від банківських установ на впровадження
енергоефективних заходів із залученням для цих цілей коштів місцевих
бюджетів.
2. Відділу економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури райдержадміністрації здійснити детальний аналіз стану
виконання:
1) розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 квітня
2016 року № 101-р «Про стан економічного і соціального розвитку району за
2015 рік та основні завдання щодо його поліпшення у 2016 році»;
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2) проектів, які визначені Планом заходів на 2015-2017 роки із реалізації
Стратегії розвитку Голованівського району на період до 2020 року, що
передбачені до реалізації у 2015-2016 роках у районі та в об’єктах, закладах і
підприємствах спільної власності сіл та селищ району;
За результатами аналізу надати інформацію про стан реалізації таких
проектів за формою, визначеною розпорядженням голови обласної державної
адміністрації від 04 грудня 2015 року № 485-р «Про організацію виконання
Плану заходів на 2015-2017 роки із реалізації Стратегії розвитку
Кіровоградської області на період до 2020 року».
3. Рекомендувати сільським, селищним головам:
1) продовжити у жовтні-грудні 2016 року роботу з перегляду рішень про
місцеві бюджети на 2016 рік з метою встановлення реальних планів за
доходами та фінансування першочергових напрямків видатків;
2) забезпечити бюджетними призначеннями видатки на заробітну плату
та енергоносії у бюджетній сфері та проведення своєчасних і в повному обсязі
розрахунків місцевих бюджетів із зазначених видатків, не допускаючи
простроченої заборгованості по них;
3) посилити контроль за ефективним використанням бюджетних коштів,
дотриманням режиму економії бюджетних коштів та суворої фінансовобюджетної дисципліни.
4.
Сектору
(центру)
надання
адміністративних
послуг
райдержадміністрації до 01 грудня 2016 року надати інформацію заступнику
голови обласної державної адміністрації Коломійцеву А.О. про хід виконання
Програми реформування системи надання адміністративних послуг та
впровадження реформи децентралізації надання адміністративних послуг в
Голованівському районі на 2016-2018 роки.
5. Відділу економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури райдержадміністрації інформацію про стан виконання даного
розпорядження подати департаменту економічного розвитку і торгівлі
облдержадміністрації на узагальнення до 15 грудня 2016 року.
6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу
функціональних повноважень.

Голова районної
державної адміністрації
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