від 09 жовтня 2018 року

№ 266-р

Про розробку проекту програми
економічного і соціального розвитку
Голованівського району на 2019 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» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів
України від11 липня 2018 року № 546 «Про схвалення прогнозу економічного і
соціального розвитку України на 2019-2021 роки», розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 25 вересня 2018 року № 673-р «Про
розробку проекту програми економічного і соціального розвитку
Кіровоградської області на 2019 рік»:
1. Відділу економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури
райдержадміністрації
підготувати
проект
програми
економічного і соціального розвитку Голованівського району на 2019 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 району» проекту програми (додається).
3. Надати відділу економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури райдержадміністрації право (у разі необхідності):
вносити зміни і доповнення до структури проекту програми;
формувати запити структурним підрозділам райдержадміністрації,
територіальним органам міністерств і відомств України в районі, виконавчим
комітетам селищних, сільських рад щодо надання додаткових аналітичних
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матеріалів і розрахунків для формування відповідних розділів проекту
програми.
4. Структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним
органам міністерств і відомств України в районі, виконавчим комітетам
селищних, сільських рад підготувати пропозиції до галузевих і регіонального
розділу проекту програми, при цьому:
1) врахувати:
завдання, пріоритети Стратегії регіонального розвитку на період до
2020 року, затвердженої рішенням районної ради від 22 лютого 2013 року
№ 224 (із внесеними змінами від 17 липня 2015 року № 530);
проекти регіонального розвитку, які визначені Планом заходів на 20182020 роки із реалізації Стратегії розвитку Голованівського району на період до
2020 року;
2) залучити до розробки відповідних розділів проекту програми депутатів
районної ради, підприємства, установи, громадські та інші організації;
3) забезпечити публічне обговорення пріоритетних завдань, заходів і
проектів для розвитку галузей, району на 2019 рік, які пропонуються до
відповідних розділів проекту програми.
5. Відділу економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури райдержадміністрації:
підготувати та подати до 25 жовтня 2018 року департаменту економічного
розвитку і торгівлі облдержадміністрації проект регіонального розділу
«Основні завдання і показники розвитку Голованівського району» проекту
програми згідно з типовою структурою, затвердженою даним розпорядженням;
основні завдання та показники розвитку району на 2019 рік та прогноз на
2020-2021 роки, попередньо узгодивши їх з відповідними структурними
підрозділами облдержадміністрації.
6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступників голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу
функціональних повноважень.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

М.КОПІЄВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
Голованівської районної
державної адміністрації
від 09 жовтня 2018 року № 266-р

ТИПОВА СТРУКТУРА
галузевого розділу проекту програми економічного і соціального розвитку
Голованівського району на 2019 рік
І. Тенденції стану розвитку галузі (сфер діяльності) за останні 3роки.
ІІ. Головні проблеми розвитку галузі (сфери діяльності) (2-4 проблеми).
ІІІ. Мета програми у галузі (сфери діяльності) на 2019 рік.
ІV. Пріоритети розвитку галузі (сфери діяльності) на 2019 рік (3-5
найбільш актуальних пріоритетних напрямів).
V. Шляхи досягнення та основні заходи (завдання) щодо реалізації
пріоритетів розвитку галузі (сфери діяльності) на 2019 рік (з урахуванням
реалізації галузевих реформ, завдань щодо поліпшення матеріально-технічної
бази підприємств, закладів, установ і організацій спільної власності району,
реалізація яких буде здійснюватися у 2019 році у рамках Плану заходів на 20182020 роки із реалізації Стратегії розвитку Голованівського району на період до
2020 року, та обґрунтуванням шляхів і засобів розв’язання проблем розвитку
галузі (сфери діяльності).
VІ. Ресурсне забезпечення (необхідні обсяги та джерела фінансування на
2019 рік).
VІІ. Очікувані результати розвитку галузі (сфери діяльності). Індикатори
(кількісні та якісні критерії ефективності виконання програми).
_________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
Голованівської районної
державної адміністрації
від 09 жовтня 2018 року № 266-р

ТИПОВА СТРУКТУРА
регіонального розділу «Основні завдання і показники розвитку району»
проекту програми економічного і соціального розвитку Голованівського
району на 2019 рік
І. Мета програми у районі.
ІІ. Пріоритети розвитку району.
ІІІ. Шляхи досягнення та основні заходи (завдання) щодо реалізації
пріоритетів:
впровадження реформ;
введення нових потужностей;
реалізація інвестиційних проектів, найважливіших соціальних заходів та
проектів міжнародної технічної допомоги, спрямованих на розвиток економіки,
поліпшення матеріально-технічної бази закладів соціальної сфери, модернізація
інфраструктури (дороги та транспортні споруди, водопостачання та
водовідведення, мережа теплопостачання, благоустрій, освітлення тощо),
впровадження енергоефективних і енергозберігаючих заходів в бюджетних
установах тощо (з урахуванням проектів та заходів, які увійшли до Плану
заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Голованівського
району на період до 2020 року), та які будуть реалізовуватися у 2019 році у
рамках місцевої програми економічного і соціального розвитку району, а також
їх результати.
ІV. Ресурсне забезпечення (необхідні обсяги та джерела фінансування на
2019 рік).

2
V. Основні показники розвитку Голованівського району:
№
з/п

Показник

Одиниця
виміру

1
1.

2
Обсяг реалізованої
промислової
продукції
Обсяг реалізованої
промислової
продукції у
розрахунку на одну
особу населення
Індекс
сільськогосподарсько
ї продукції у
сільськогосподарськ
их підприємствах
Обсяг капітальних
інвестицій
Обсяг капітальних
інвестицій на одну
особу
Обсяг роздрібного
товарообороту
підприємств
роздрібної торгівлі
Індекс фізичного
обсягу роздрібного
товарообороту
(у порівняних цінах)
Середньомісячна
заробітна плата
штатних працівників
Темп зростання
(зменшення)
середньомісячної
заробітної плати
штатних працівників
Працевлаштовано
громадян на нові
робочі місця

3
тис.грн.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

________________
(Посада керівника)

2017 р., 2018 р., 2019 р.,
факт очіку- проект
ване
програми
4

5

6

2019 р., 2020 р., 2021 р.,
порів- прогноз прогноз
няно з
2018 р.,
%
7
8
9

грн.

у % до
попереднього
року
тис.грн.
грн.
тис.грн.

у % до
попереднього
року
грн..
у % до
попереднього
року
осіб

_____________
(Підпис)

_______________
(ПІП керівника)

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
Голованівської районної
державної адміністрації
від 09 жовтня 2018 року № 266-р
СТРУКТУРА
проекту програми економічного і соціального розвитку Голованівського району на 2019 рік
№
з/п

1

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Назва розділу (підрозділу)
проекту програми

Відповідальні розробники розділів проекту програми

Відповідальні за
узгодження основних
показників, завдань,
заходів тощо
4

2
3
Розділ І. ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ,
СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЇЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Розвиток аграрного сектору
Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації,
Копієвський М.Д.
Відділ у Голованівському районі Головного управління
Держгеокадастру у Кіровоградській області
Використання земельних ресурсів та
Відділ у Голованівському районі Головного управління
Копієвський М.Д.
удосконалення земельних відносин
Держгеокадастру у Кіровоградській області, відділ
агропромислового розвитку райдержадміністрації
Збереження та розвиток лісових
ДП «Голованівське лісове господарство»
Копієвський М.Д.
ресурсів
Стале функціонування промисловості Відділ економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
Копієвський М.Д.
інфраструктури, відділ агропромислового розвитку
райдержадміністрації
Ефективне використання мінерально- Відділ економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
Копієвський М.Д.
сировинних ресурсів
інфраструктури райдержадміністрації
Енергозбереження та
Відділ економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
Копієвський М.Д.
енергоефективність
інфраструктури райдержадміністрації
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1
7.

2
Науково-технічна та інноваційна
діяльність

8.

Розвиток транспортної
інфраструктури

9.

Розвиток інформатизації, зв’язку та
системи електронних послуг

10.

Споживчий ринок та захист прав
споживачів

11.

Будівництво та житлова політика

12.

Екологічна ситуація, використання
природних ресурсів
Інвестиційна діяльність

13.

14.

Управління державною і
комунальною власністю

3
Відділ освіти, молоді та спорту, відділ економічного розвитку,
торгівлі, промисловості та інфраструктури, відділ
агропромислового розвитку райдержадміністрації
Відділ економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури, відділ регіонального розвитку, містобудування,
архітектури та житлово-комунального господарства
райдержадміністрації, філія «Голованівський райавтодор»
ДП «Кіровоградський облавтодор», виконкоми селищних та
сільських рад
Відділ економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури райдержадміністрації, інші структурні підрозділи
райдержадміністрації, КДУ ДППЗ «Укрпошта», Голованівський
цех № 9 телекомунікаційних послуг Кіровоградської філії ПАТ
«Укртелеком», виконкоми селищних та сільських рад
Відділ економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури райдержадміністрації, Голованівське районне
управління Головного управління Держпродспоживслужби в
Кіровоградській області, Голованівський відділ Головного
управління Національної поліції в Кіровоградській області,
виконкоми селищних та сільських рад
Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства райдержадміністрації,
виконкоми селищних та сільських рад
Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації

4
Бугаєнко О.П.,
Копієвський М.Д.

Відділ економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури, відділ регіонального розвитку, містобудування,
архітектури та житлово-комунального господарства, відділ
агропромислового розвитку райдержадміністрації, виконкоми
селищних та сільських рад
Відділ економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури, виконавчий апарат районної ради, виконкоми
селищних та сільських рад

Копієвський М.Д.

Копієвський М.Д.

Копієвський М.Д.,
Бугаєнко О.П.

Копієвський М.Д.

Копієвський М.Д.
Копієвський М.Д.

Копієвський М.Д.
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1
15.

16.

1.

2.

2
Формування конкурентного
середовища

3
4
Відділ економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
Копієвський М.Д.,
інфраструктури, відділ регіонального розвитку, містобудування,
Бугаєнко О.П.
архітектури та житлово-комунального господарства, відділ
агропромислового розвитку райдержадміністрації, Голованівська
центральна районна лікарня, відділ освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації, виконкоми селищних та сільських рад
Посилання фінансової основи
Фінансове управління райдержадміністрації, відділ економічного Копієвський М.Д.
місцевих бюджетів та підвищення
розвитку, торгівлі, промисловості та інфраструктури
ефективності використання
райдержадміністрації, Голованівська ОДПІ Головного управління
бюджетних коштів
Державної фіскальної служби у Кіровоградській області,
виконкоми селищних та сільських рад
Розділ ІІ. МОБІЛІЗАЦІЙНА ПІДГОТОВКА, ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ПІДТРИМКА АРМІЇ
Голованівський районний військовий комісаріат, відділ
Копієвський М.Д.
юридичної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи,
Бугаєнко О.П.
запобігання і виявлення корупції апарату райдержадміністрації,
відділ економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури райдержадміністрації, виконкоми селищних
та сільських рад
Розділ ІІІ. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
Доходи населення.
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Бугаєнко О.П.
Соціальний захист населення.
відділ надання соціальних послуг Голованівської районної філії
Кіровоградського обласного центру зайнятості, Голованівський
відділ обслуговування громадян (сервісного центру) управління
обслуговування громадян головного управління Пенсійного
фонду України в Кіровоградській області
Соціальний захист учасників
Управління соціального захисту населення, відділ освіти, молоді Бугаєнко О.П.
антитерористичної операції та
та спорту, служба у справах дітей райдержадміністрації,
внутрішньо переміщених осіб
центральна районна лікарня, відділ надання соціальних послуг
Голованівської районної філії Кіровоградського обласного
центру зайнятості, Голованівський відділ обслуговування
громадян (сервісного центру) управління обслуговування
громадян головного управління Пенсійного фонду України в
Кіровоградській області, виконкоми селищних та сільських рад
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2
Поліпшення якості і доступності
медичних послуг
Підвищення якості,
конкурентоспроможності і
доступності освіти. Удосконалення
системи управління освітою
Забезпечення підтримки дітей, сім”ї
та молоді

3
Голованівська центральна районна лікарня

4
Бугаєнко О.П.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Бугаєнко О.П.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,
Голованівська центральна районна лікарня, відділ освіти, молоді
та спорту, служба у справах дітей райдержадміністрації
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
Відділ культури, туризму та культурної спадщини
райдержадміністрації
Відділ культури, туризму та культурної спадщини
райдержадміністрації

Бугаєнко О.П.

Розвиток фізичної культури і спорту
Бугаєнко О.П.
Культурний простір та збереження
Бугаєнко О.П.
культурної спадщини
Використання потенціалу
Бугаєнко О.П.
туристичної та курортнорекреаційної сфери
Розбудова інформаційного простору
Відділ організаційної роботи та комунікацій з громадськістю
Бугаєнко О.П.
та громадського суспільства
апарату райдержадміністрації
Розділ ІV. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ВІДПОВІДНИХ ГАЛУЗЕЙ (СФЕР ДІЯЛЬНОСТІ)
Структурні підрозділи райдержадміністрації
Копієвський М.Д.
Розділ V. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ РАЙОНУ
Відділ економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
Копієвський М.Д.
інфраструктури райдержадміністрації
_________________________

