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Про підсумки роботи господарського
комплексу Голованівського району
за ІІІ квартал та виконання показників
програми соціально-економічного
розвитку району на 2018 рік за 9 місяців
2018 року
У районі знаходиться на контролі виконання показників програми
соціального і економічного розвитку Голованівського району на 2018 рік.
Аналізуючи зроблене по виконанню показників програми соціального і
економічного розвитку району, можна сказати, що ситуація в районі стабільна.
В окремих галузях і сферах діяльності забезпечено позитивну динаміку
показників.
У сфері соціального захисту населення та ринку праці забезпечувалась
реалізація завдань щодо забезпечення матеріального добробуту громадян
району.
Упродовж останніх років в районі спостерігається позитивна динаміка і за
підсумками 9 місяців поточного року до загального фонду місцевих бюджетів
району надійшло власних і закріплених доходів у сумі 89786,6 тис. грн., або
103,3% до запланованих показників.
Середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована одному
штатному працівнику району по підприємствах, установах, організаціях за
І півріччя 2018 року порівняно з відповідним періодом 2017 року зросла на
28,2% (5 місце) і становила 7364 грн. Очікуваний показник 8000 грн.
Відповідно до державної статистичної звітності, заборгованість із
заробітної плати станом на 01 жовтня 2018 року відсутня.
Підприємствами у січні-червні 2018 року реалізовано промислової
товарної продукції на суму 1,799693 млрд. грн., що становило 9,2%
загальнообласного обсягу реалізованої продукції.
Роботи на автомобільних дорогах району філією філії «Голованівський
райавтодор» виконуються у межах лімітів фінансування філії ДП
«Кіровоградський облавтодор» на підставі фінансування службою
автомобільних доріг в Кіровоградській області. Так, у січні-вересні поточного
року виконано робіт на суму 9736,9 тис. грн.
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Протягом січня-вересня 2018 року на обліку в Голованівській районній
філії Кіровоградського обласного центру зайнятості перебували 923 особи з
числа безробітних. За 9 місяців 2018 року 121 роботодавцем заявлено 853
вакансії. У громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру брали
участь 396 безробітних, проходили професійне навчання та підвищували
кваліфікацію за направленням служби зайнятості 212 осіб.
У розвитку агропромислового комплексу спостерігається збільшення
валової продукції до відповідного періоду минулого року.
У поточному році адміністраторами сектору (центру) надання
адміністративних послуг райдержадміністрації зареєстровано 2647 заяв на
надання адміністративної послуги. Державним реєстратором фізичних та
юридичних осіб за 9 місяців зареєстровано 63 фізичні особи, 9 юридичних.
Видано 59 витягів для суб’єктів господарювання, проведено 78 реєстрацій змін.
Протягом січня-вересня 2018 року проведено 9 засідань комісії з питань
забезпечення своєчасності виплати та погашення заборгованості із виплати
заробітної плати, стипендій та інших соціальних виплат. Також, 9 засідань
робочої групи по легалізації заробітної плати та тіньової зайнятості населення.
Працює комісія з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків
(проведено 8 засідань).
Крім цього, проведено 30 комісій техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій району, 7 засідань ради по безпеці життєдіяльності, 3
робочої групи по координації і контролю ситуації на споживчому ринку району
та відбулося 7 засідання комісії з планування, організації дорожнього руху та
його безпеки. Відповідно до рішень вищезазначених комісій видані протокольні
рішення.
Так, виконуючи програму соціального і економічного розвитку району на
2018 рік за ІІІ квартал забезпечено та перевиконано показники:
надходження до бюджеті усіх рівнів, загального фонду;
обсяг реалізованої промислової товарної продукції до рівня попереднього
року;
здійснювався контроль за цільовим і ефективним використанням
бюджетних коштів;
зменшено кількість зареєстрованих безробітних до початку року;
виконано планові показники по навчанню в навчально-методичному центрі
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;
на реалізацію заходів цільових програм спрямовано більше 20,5 млн.грн.;
відсутня заборгованість по виплатах пенсій та по виплаті заробітної плати
працівникам.
Проаналізувавши виконання показників можна зробити висновок, що
програмні завдання виконано, хоча на сьогодні існує ряд проблем, а саме:
зменшується чисельність населення, тобто природній приріст мінусовий;
низький
показник
поголів’я
великої
рогатої
худоби
у
сільськогосподарських підприємствах;
недостатньо коштів на утримання автомобільних доріг та комунальних
вулиць.
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Враховуючи вищевикладене, відповідно до рішення колегії районної
державної адміністрації від 23 листопада 2018 року № 27:
1. Голованівській об’єднаній державній податковій інспекції головного
управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області постійно
здійснювати аналіз роботи підприємств та організацій району щодо
встановлення причин збитковості та відсутності господарської діяльності у
підприємств – боржників.
2. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації
забезпечити зростання середньомісячної заробітної плати працюючих та
недопущення заборгованості із виплати заробітної плати у різних сферах
економіки.
3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації постійно здійснювати
контроль за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів.
4. Відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації проводити
роботу по залученню коштів інвесторів у сільське господарство району.
5. Голованівській районній філії Кіровоградського обласного центру
зайнятості вживати заходів щодо зменшення кількості безробітних в районі.
6.
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 2018 рік в основу роботи,
забезпечити безумовне виконання завдань і заходів Програми.
7. Відділу економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури райдержадміністрації не допускати зниження показників
програми соціально-економічного розвитку території.
8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Копієвського М.Д.

Голова районної
державної адміністрації
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