від 28 жовтня 2016 року

№ 281-р

Про розробку проекту програми
економічного і соціального розвитку
Голованівського району на 2017 рік
На підставі статті 11 Закону України «Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку України», статті 17
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 44 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів
України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і
програмних документів економічного і соціального розвитку та складання
проекту державного бюджету» (із змінами та доповненнями), відповідно до
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 жовтня
2016 року № 440-р «Про розробку проекту програми економічного і
соціального розвитку Кіровоградської області на 2017 рік» та з метою
виконання делегованих повноважень в частині формування програмних
документів економічного і соціального розвитку району:
1. Відділу економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури районної державної адміністрації підготувати проект програми
економічного і соціального розвитку Голованівського району на 2017 рік (далі –
проект програми).
2. Затвердити:
структуру проекту програми (додається);
типову структуру галузевого розділу проекту програми (додається);
типову структуру регіонального розділу «Основні завдання і показники
розвитку міст і районів Кіровоградщини» проекту програми (додається).
3. Структурним підрозділам райдержадміністрації підготувати пропозиції
до галузевих і регіональних розділів проекту програми, при цьому:
1) врахувати:
завдання Стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року,
затвердженої рішенням обласної ради від 27 січня 2015 року № 716;
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проекти, які визначені Планом заходів на 2015-2017 роки із реалізації
Стратегії розвитку Голованівського району на період до 2020 року, який
затверджений рішенням районної ради від 17 липня 2015 року № 530;
2) залучити до розробки відповідних розділів проекту програми наукові
установи, депутатів районної ради, підприємства та громадські організації;
3) забезпечити публічне обговорення пріоритетних завдань, заходів і
проектів для розвитку галузей, району на 2017 рік, які пропонуються до
відповідних розділів проекту програми.
4. Відділу економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури райдержадміністрації для підготовки регіонального розділу
«Основні завдання і показники розвитку Голованівського району» проекту
програми підготувати та подати департаменту економічного розвитку і торгівлі
облдержадміністрації за доведеними формами:
1) основні показники розвитку району на 2017 рік, попередньо узгоджені
зі структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами
міністерств і відомств України в районі та пояснювальну записку до них;
2) проект регіонального розділу «Основні завдання і показники розвитку
Голованівського району» проекту програми згідно з типовою структурою,
затвердженою даним розпорядженням.
3) інші аналітичні матеріали і додаткові розрахунки щодо формування
відповідних розділів проекту програми (за запитом).
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступників голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу
функціональних повноважень.

Голова районної
державної адміністрації

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
28 жовтня 2016 № 281-р

СТРУКТУРА
проекту програми економічного і соціального розвитку
Голованівського району на 2017 рік
№
з/п

Назва розділу проекту
Програми

1

2

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Відповідальні розробники розділів
проекту програми

3
Розділ І. Розвиток реального сектору економіки
Відділ агропромислового розвитку
Агропромисловий
райдержадміністрації
комплекс, як основа
сталого функціонування
економіки району
Використання земельних Відділ Держгеокадастру у
Голованівському районі,
ресурсів та
відділ агропромислового розвитку
удосконалення
райдержадміністрації
земельних відносин
Збереження та розвиток
ДП «Голованівське лісове
лісових ресурсів
господарство», відділ
агропромислового розвитку
райдержадміністрації
Стале функціонування
Відділ економічного розвитку,
промисловості
торгівлі, промисловості та
інфраструктури, відділ
агропромислового розвитку
райдержадміністрації
Відділ економічного розвитку,
Використання
торгівлі, промисловості та
мінерально-сировинних
інфраструктури райдержадміністрації
ресурсів
Енергозбереження та
Відділ економічного розвитку,
енергоефективність
торгівлі, промисловості та
інфраструктури, відділ регіонального
розвитку, містобудування,
архітектури та житловокомунального господарства
райдержадміністрації

Відповідальні за
узгодження
основних
показників,
завдань, заходів
тощо
4
Копієвський М.Д.

Копієвський М.Д.

Копієвський М.Д.

Копієвський М.Д.

Копієвський М.Д.
Копієвський М.Д.

2
1
1.

2.

3.

1.

2.

3.

2

3
Розділ ІІ. Розвиток інфраструктури
Відділ економічного розвитку,
Транспорт та зв’язок,
торгівлі, промисловості та
розвиток автомобільних
інфраструктури, відділ регіонального
доріг
розвитку, містобудування,
архітектури та житловокомунального господарства
райдержадміністрації, філія
«Голованівський райавтодор» ДП
«Кіровоградський облавтодор» ПАТ
ДАК «Автомобільні дороги України»
Відділ організаційної роботи та
Розбудова
інформаційного простору комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації
та громадського
суспільства
Використання потенціалу Відділу культури, туризму
туристичної та курортно- та культурної спадщини
райдержадміністрації
рекреаційної сфери
Розділ ІІІ. Мобілізаційна підготовка
Районний військовий комісаріат,
відділ економічного розвитку,
торгівлі, промисловості та
інфраструктури райдержадміністрації,
виконкоми сільських, селищних рад
Розділ ІV. Стандарти життя населення
Управління соціального захисту
Демографічна ситуація,
населення, відділ освіти, молоді та
забезпечення підтримки
спорту, служба у справах дітей
дітей, сім’ї та молоді
райдержадміністрації, центральна
районна лікарня, виконкоми
сільських, селищних рад
Доходи населення та
Управління соціального захисту
соціальний захист
населення, відділ економічного
розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури, відділ
агропромислового розвитку
райдержадміністрації, Ульяновське
об’єднане управління Пенсійного
фонду України Кіровоградської
області, районний центр зайнятості
Управління соціального захисту
Підтримка армії та
населення райдержадміністрації,
захист
центральна районна лікарня, відділ
військовослужбовців,
організаційної роботи та
населення, яке
постраждало від окупації комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації, районний
та проведення
центр зайнятості, відділ освіти,
антитерористичної
молоді та спорту, служба у справах
операції
дітей райдержадміністрації,
виконкоми сільських, селищних
рад

4
Копієвський М.Д.

Бугаєнко О.П.

Бугаєнко О.П.

Копієвський М.Д.

Бугаєнко О.П.

Копієвський М.Д.
Бугаєнко О.П.

Копієвський М.Д.
Бугаєнко О.П.

3
1
4.

2
Охорона здоров’я

5.

Освіта та наука

6.

Культурний простір та
збереження культурної
спадщини
Фізична культура і спорт

7.
8.

Споживчий ринок та
захист споживачів

9.

Будівництво та житлова
політика

10. Екологічна ситуація,
використання природних
ресурсів
11. Житлово-комунальне
господарство

1.

2.

3
Центральна районна лікарня,
виконкоми сільських, селищних рад
Відділ освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації, виконкоми
сільських, селищних рад
Відділ культури, туризму та
культурної спадщини
райдержадміністрації
Відділ освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації, виконкоми
сільських, селищних рад
Відділ економічного розвитку,
торгівлі, промисловості та
інфраструктури райдержадміністрації,
управління Держпродспоживслужби в
Голованівському районі, виконкоми
сільських, селищних рад
Відділ регіонального розвитку,
містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства
райдержадміністрації, виконкоми
сільських, селищних рад
Відділ агропромислового розвитку
райдержадміністрації

4
Бугаєнко О.П.
Бугаєнко О.П.
Бугаєнко О.П.
Бугаєнко О.П.
Копієвський М.Д.

Копієвський М.Д.

Копієвський М.Д.

Копієвський М.Д.
Відділ регіонального розвитку,
містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства
райдержадміністрації, виконкоми
сільських, селищних рад
Розділ V. Залучення інвестицій для економічного і соціального розвитку
Копієвський М.Д.
Відділ регіонального розвитку,
Створення сприятливих
містобудування, архітектури та
умов для надходження
житлово-комунального господарства,
інвестицій
відділ економічного розвитку,
торгівлі, промисловості та
інфраструктури, відділ
агропромислового розвитку
райдержадміністрації, виконкоми
сільських, селищних рад
Копієвський М.Д.
Фінансове управління
Посилення фінансової
райдержадміністрації, виконкоми
основи місцевого
сільських, селищних рад
бюджету та підвищення
ефективності
використання бюджетних
коштів
Розділ VІ. Розвиток малого підприємництва
Копієвський М.Д.
Відділ економічного розвитку,
торгівлі, промисловості та
інфраструктури райдержадміністрації,
виконкоми сільських, селищних рад

4
1

1.
2.
3.

4.

2
3
4
Розділ VІІ. Управління державною і комунальною власністю
Копієвський М.Д.
Відділ економічного розвитку,
торгівлі, промисловості та
інфраструктури райдержадміністрації,
виконкоми сільських, селищних рад
Розділ VІІІ. Формування конкурентного середовища
Копієвський М.Д.
Відділ економічного розвитку,
торгівлі, промисловості та
інфраструктури, структурні
підрозділи райдержадміністрації,
сільські, селищні ради
Розділ ІХ. Міжнародне співробітництво
Копієвський М.Д.
Відділ економічного розвитку,
торгівлі, промисловості та
інфраструктури, структурні
підрозділи райдержадміністрації,
виконкоми сільських, селищних рад
Розділ Х. Основні завдання і показники розвитку району
Копієвський М.Д.
Основні завдання
Структурні підрозділи
розвитку району
райдержадміністрації, виконкоми
Бугаєнко О.П.
сільських, селищних рад
Копієвський М.Д.
Основні показники
Структурні підрозділи
розвитку району
райдержадміністрації, виконкоми
Бугаєнко О.П.
сільських, селищних рад
Копієвський М.Д.
Структурні підрозділи
Переліки основних
райдержадміністрації, виконкоми
інвестиційних проектів
Бугаєнко О.П.
сільських, селищних рад
та соціальних заходів,
реалізація яких буде
продовжена, розпочата,
завершена у 2017 році
(проекти програми 1, 2, 3
Плану заходів із
реалізації Стратегії –
2020, затвердженого
рішенням районної ради
від 17 липня 2015 року
№ 530)
Копієвський М.Д.
Структурні підрозділи
Перелік проектів
райдержадміністрації,
міжнародної технічної
Бугаєнко О.П.
виконкоми сільських, селищних
допомоги та проектів
міжнародних фінансових рад
організацій, реалізація
яких передбачається у
2017 році
_________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
28 жовтня 2016 № 281-р

ТИПОВА СТРУКТУРА
галузевого розділу проекту програми економічного і соціального
розвитку Голованівського району на 2017 рік
І. Очікувані результати стану розвитку галузі (сфери діяльності),
найбільш характерні тенденції стану розвитку галузі (сфери діяльності), основні
показники розвитку галузі (сфери діяльності) за 2016 рік.
ІІ. Головні проблеми розвитку галузі (сфери діяльності) (2-4 проблеми).
ІІІ. Мета програми у галузі (сфери діяльності) на 2017 рік.
ІV. Пріоритетні напрями розвитку галузі (сфери діяльності) на 2017 рік
(3-5 найбільш актуальних пріоритетних напрямів).
V. Основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі (сфери
діяльності) на 2017 рік з обґрунтуванням шляхів і засобів розв’язання проблем
розвитку галузі (сфери діяльності).
VІ. Ресурсне забезпечення (необхідні обсяги та джерела фінансування на
2017 рік).
VІІ. Кількісні та якісні критерії ефективності виконання програми.
VІІІ. Перелік проектів (заходів) щодо поліпшення матеріально-технічної
бази закладів спільної власності району, реалізація яких буде продовжена,
розпочата, завершена у 2017 році, із урахуванням у ньому проектів, які ввійшли
до програм 1-3 (програма 1 «Підвищення рівня ефективності використання
економічного потенціалу області», програма 2 «Територіальна соціальноекономічна інтеграція і просторовий розвиток» та програма 3 «Запровадження
сучасних моделей та успішних практик управління та формування
інфраструктури») Плану заходів із реалізації Стратегії – 2020, затвердженого
рішенням районної ради від 17 липня 2015 року № 530.
Джерела та обсяги фінансування погодити з департаментом фінансів
облдержадміністрації.

2
ІХ. Перелік проектів міжнародної технічної допомоги та проектів
міжнародних фінансових організацій, реалізація яких передбачається у
2017 році.
Х. Перелік меморандумів, договорів, угод про співпрацю державного,
міжрегіонального і регіонального значення, реалізація положень яких буде
здійснюватись у 2017 році.
ХІ. Перелік заходів державного, міжрегіонального і регіонального рівня,
які будуть здійснюватись у 2017 році.
_________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
28 жовтня 2016 № 281-р

ТИПОВА СТРУКТУРА
регіонального розділу «Основні завдання і показники розвитку
Голованівського району» проекту програми економічного
і соціального розвитку Голованівського району на 2017 рік
І. Мета програми у районі.
ІІ. Основні завдання:
введення нових потужностей;
розроблення та реалізація інвестиційних проектів, соціальних заходів та
проектів міжнародної технічної допомоги, а також їх результати;
поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я,
освіти, культури та спорту;
впровадження реформ у відповідних галузях (сферах) діяльності;
тощо.
ІІІ. Основні показники розвитку району на 2017 рік: обсяг реалізованої
промислової продукції, обсяг виробництва продукції у сільськогосподарських
підприємствах, обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб,
обсяг експорту товарів, середньомісячна заробітна плата, працевлаштування на
нові робочі місця.
ІV. Переліки основних інвестиційних проектів та соціальних заходів
(районного значення), реалізація яких буде продовжена, розпочата, завершена у
2017 році, із зазначенням обсягів фінансування, кількості нових робочих місць,
очікуваних обсягів реалізації продукції, робіт, послуг ( із урахуванням у ньому
проектів, які ввійшли до програм 1-3 (програма 1 «Підвищення рівня
ефективності використання економічного потенціалу області», програма 2
«Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток» та
програма 3 «Запровадження сучасних моделей та успішних практик управління
та формування інфраструктури») Плану заходів із реалізації Стратегії – 2020,
затвердженого рішенням районної ради від 17 липня 2015 року № 530.
V. Перелік проектів міжнародної технічної допомоги та проектів
міжнародних фінансових організацій, реалізація яких передбачається у
2017 році.
_________________________

