від 05 лютого 2018 року

№ 33-р

Про організацію виконання та
контроль за виконанням програми
економічного і соціального розвитку
Голованівського району на 2018 рік
Відповідно до статті 17 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», рішення районної ради від 15 грудня 2017 року № 259 «Про
програму економічного і соціального розвитку Голованівського району на
2018 рік» (далі – Програма), розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 26 січня 2018 року № 31-р «Про організацію виконання та
контроль за виконанням програми економічного і соціального розвитку
Кіровоградської області на 2018 рік» та з метою забезпечення виконання
Програми:
1. Визначити відповідальних виконавців Програми, згідно з переліком,
що додається.
2. Зобов’язати керівників структурних підрозділів райдержадміністрації,
рекомендувати керівникам територіальних органів міністерств та відомств
України в районі, сільським та селищним головам (далі – відповідальні
виконавці) забезпечити вжиття необхідних заходів щодо виконання завдань,
заходів, основних показників, проектів програми у повному обсязі, а саме:
1) визначити:
конкретних виконавців завдань, заходів та проектів Програми;
по кожному із завдань галузевих розділів Програми механізми їх
реалізації, передбачивши залучення коштів державного та місцевих бюджетів,
міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій,
благодійних фондів, участь у державних цільових програм, у всеукраїнських та
інших конкурсах, реалізацію угод щодо міжрегіонального співробітництва,
укладення Меморандумів, угод про державно-приватне партнерство, розробку
цільових програм тощо;
2) запровадити та забезпечити проведення щоквартального моніторингу
стану виконання основних показників, завдань, проектів і заходів Програми, з

2
обговоренням його результатів на засіданнях колегій структурних підрозділів
райдержадміністрації.
3. Структурним підрозділам райдержадміністрації, сільським та
селищним головам забезпечити надання відділу економічного розвитку,
торгівлі, промисловості та інфраструктури райдержадміністрації щокварталу до
20 числа місяця, наступного за звітним періодом:
1) інформації про:
стан виконання основних завдань і показників розвитку, визначених у
Розділі «Основні завдання і показники розвитку міст і районів
Кіровоградщини» Програми, за формами 1, 2 (додаються);
стан реалізації інвестиційних проектів, соціальних заходів, визначених у
Розділі «Основні завдання і показники розвитку міст і районів
Кіровоградщини» Програми, за формами 3, 4 (додаються).
Інформації надавати разом з фото звітами про фактично виконані роботи
по проектах (об’єктах) та заходах;
2) загальні інформації про стан реалізації інвестиційних проектів та
соціальних заходів по району, визначених Програмою, за формами 5, 6
(додаються).
4. Відділу економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури райдержадміністрації забезпечити надання департаменту
економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації щокварталу до 30 числа
місяця, наступного за звітним періодом, інформації згідно з типовою
структурою, затвердженою даним розпорядженням, та доведеними формами.
5. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови
районної державної адміністрації:
від 08 лютого 2017 року № 34-р «Про організацію виконання та контроль
за виконанням програми економічного і соціального розвитку району на
2017 рік»;
від 19 вересня 2017 року № 266-р «Про розробку проекту програми
економічного і соціального розвитку Голованівського району на 2018 рік».
6. 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
05 лютого 2018 № 33-р

ПЕРЕЛІК
відповідальних виконавців галузевих розділів
програми економічного і соціального розвитку Голованівського району на 2018 рік
№
з/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

1.

Назва розділу (підрозділу) Програми
2

Відповідальні виконавці

3
Розділ: І. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Агропромисловий комплекс, як основа сталого
Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації
функціонування економіки району
Використання земельних ресурсів та удосконалення
Відділ у Голованівському районі Головного управління Держгеокадастру
земельних відносин
у Кіровоградській області
Збереження та розвиток лісових ресурсів
ДП «Голованівське лісове господарство»
Стале функціонування промисловості
Відділ агропромислового розвитку, відділ економічного розвитку, торгівлі,
промисловості та інфраструктури райдержадміністрації
Енергозбереження та енергоефективність
Відділ економічного розвитку, торгівлі, промисловості та інфраструктури,
відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житловокомунального господарства райдержадміністрації
Розділ: ІІ. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ
Транспорт та розвиток автомобільних доріг
Відділ економічного розвитку, торгівлі, промисловості та інфраструктури,
відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житловокомунального господарства райдержадміністрації, філія «Голованівський
райавтодор» ДП «Кіровоградський облавтодор»

2
1
2.

3.

2
Розвиток інформатизації, зв’язку та системи
електронних послуг

Розбудова інформаційного простору та громадського
суспільства
4. Використання потенціалу туристичної та курортнорекреаційної сфери
ІІІ. Розділ: МОБІЛІЗАЦІЙНА ПІДГОТОВКА

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

3
Відділ економічного розвитку, торгівлі, промисловості та інфраструктури
райдержадміністрації, відділ організаційної роботи та комунікацій з
громадськістю апарату райдержадміністрації, інші структурні підрозділи
райдержадміністрації
Відділ організаційної роботи та комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації
Відділ культури, туризму та культурної спадщини райдержадміністрації

Голованівський районний військовий комісаріат, сектор запобігання і
виявлення корупції, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату
райдержадміністрації
Розділ: ІV.СТАНДАРТИ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
Забезпечення підтримки дітей, сім’ї та молоді
Управління соціального захисту населення, відділ освіти, молоді та спорту,
служба у справах дітей райдержадміністрації, Голованівська центральна
районна лікарня
Доходи населення. Соціальний захист населення.
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,
районний центр зайнятості
Управління соціального захисту населення, відділ освіти, молоді та спорту,
Підтримка армії та захист військовослужбовців,
служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ організаційної роботи
населення яке постраждало від окупації та проведення
та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації,
антитерористичної операції
Голованівська центральна районна лікарня
Охорона здоров’я
Голованівська центральна районна лікарня
Освіта та наука
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
Культурний простір та збереження культурної
Відділ культури, туризму та культурної спадщини райдержадміністрації
спадщини
Фізична культура і спорт
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
Споживчий ринок та захист прав споживачів
Відділ економічного розвитку, торгівлі, промисловості та інфраструктури,
відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, управління
Голованівського району Головного управління Держпродспоживслужби в
Кіровоградській області, Голованівський відділ поліції Головного
управління Національної поліції в Кіровоградській області
Будівництво та житлова політика
Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житловокомунального господарства райдержадміністрації

3
1
2
10. Екологічна ситуація, використання природних
ресурсів
11. Житлово-комунальне господарство
1.

2.

VІ.
VІІ.
VІІІ
.
ІХ.
Х.
ХІ.

3
Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації

Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житловокомунального господарства райдержадміністрації
V. ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ
Створення сприятливих умов для надходження
Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житловоінвестицій
комунального господарства, відділ економічного розвитку, торгівлі,
промисловості та інфраструктури, відділ агропромислового розвитку
райдержадміністрації
Фінансове управління райдержадміністрації, Відділ у Голованівському
Посилення фінансової основи місцевих бюджетів та
районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області,
підвищення ефективності використання бюджетних
відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, Голованівська
коштів
об’єднана державна податкова інспекція головного управління Державної
фіскальної служби у Кіровоградські області
Відділ економічного розвитку, торгівлі, промисловості та інфраструктури
Розділ: УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВОЮ І
райдержадміністрації
КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ
Відділ економічного розвитку, торгівлі, промисловості та інфраструктури
Розділ: ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО
райдержадміністрації
СЕРЕДОВИЩА
Відділ економічного розвитку, торгівлі, промисловості та інфраструктури
Розділ: МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
райдержадміністрації, інші структурні підрозділи райдержадміністрації
Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи
Розділ: ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ПОКАЗНИКИ
міністерств та відомств України в районі, сільські та селищні ради
РОЗВИТКУ РАЙОНУ
МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
КОНТРОЛЬЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
_________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
05 лютого 2018 № 33-р
Форма 1
ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання основних завдань, визначених у розділі «Основні завдання і показники розвитку міст і районів
Кіровоградщини» Програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік
за __________________________________ 2018 року
(період)

№
з/п

Зміст основних завдань

Конкретні заходи, що вжиті для виконання
основних завдань

Результат виконання завдань (кількісні і
якісні показники, які отримано у результаті
виконання завдання), фактори і причини, які
мали плив на їх формування(у разі наявності
негативних тенденцій)

1

2

3

4

_________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
05 лютого 2018 № 33-р
Форма 2
ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання основних показників, визначених у розділі «Основні завдання і показники розвитку міст і районів
Кіровоградщини» Програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік
за __________________________________2018 року
(період)

№
з/п

Найменування показника

1

2

Одиниця виміру
затверджених
Програмою на
2018 рік
3

4

Значення показників:
за відповідний період за відповідний період
2017 року
2018 року
5

6

* У разі наявності негативних тенденцій у значеннях показників надавати пояснення щодо факторів і причин, які на це мали вплив, та
інформацію про заходи, що вживаються для їх подолання
_________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
05 лютого 2018 № 33-р
Форма 3
ІНФОРМАЦІЯ
про стан реалізації інвестиційних проектів, реалізація яких передбачається у рамках програми
економічного і соціального розвитку Голованівського району на 2018 рік
за __________________________________ 2018 року
(період)

№
з/п

Назва
проекту

Терміни
реалізації
проекту

Джерела
фінансування

Загальна
вартість
проекту,
тис.грн.

Освоєння
станом на
01 січня
2018 року

Потреба у
коштах на
2018 рік,
тис.грн.

Фактично
профінансовано,
тис.грн.:
з початку у звітному
періоді
реалізації
проекту 2018 року

Кількість створених
нових робочих місць,
од.:
з початку у звітному
періоді
реалізації
проекту 2018 року

Промисловість
ДБ
ОБ
МБ
МТД
МФО
Інші джерела1
Всього
Сільське господарство
1

Інші галузі

- інші джерела (ВК - власні кошти, КР - кредитні кошти)
- виконано, у стадії виконання, не виконано. При цьому зазначити:
1) усі види та обсяги робіт, які виконувалися, потужності, введені в експлуатацію тощо; 2) причини невиконання.
_________________________
2

Стан
виконання2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
05 лютого 2018 № 33-р
Форма 4
ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання соціальних заходів, реалізація яких передбачається у рамках програми
економічного і соціального розвитку Голованівського району на 2018 рік
за __________________________________2018 року
(період)

№
з/п

Назва
заходу

Терміни
реалізації
проекту

Джерела
фінансування

Загальна
вартість
проекту,
тис.грн.

Освоєння
станом на
01 січня
2018 року

Потреба у
коштах на
2018 рік,
тис.грн.

Фактично
профінансовано,
тис.грн.:
з початку у звітному
періоді
реалізації
2018 року
проекту

Освіта
ДБ
ОБ
МБ
МТД
МФО
Інші джерела1
Всього
Охорона здоров’я
1

Інші галузі

- інші джерела (ВК - власні кошти, КР - кредитні кошти)
- виконано, у стадії виконання, не виконано. При цьому зазначити:
1) усі види та обсяги робіт, які виконувалися, потужності, введені в експлуатацію тощо; 2) причини невиконання.
_________________________
2

Стан
виконання2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
05 лютого 2018 № 33-р
Форма 5
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
про стан реалізації інвестиційних проектів, реалізація яких передбачається у рамках програми
економічного і соціального розвитку Голованівського району на 2018 рік,
за ______________________________ 2018 року
(період)

Район

1

Передбачено програмою
на 2018 рік:
кількість обсяг коштів
на їх
проектів,
реалізацію,
усього,
тис.грн.
од,

2

3

Стан реалізації за звітний період 2018 року:
реалізовано проектів (100%):
од.

% до
програми

4

5

знаходяться у стадії реалізації
(0,1-99%):

освоєно коштів:
тис.грн.
% до
передбаченого
програмою
6

7

Всього по
району
_________________________

од.

освоєно
коштів,
тис.грн.

% до
передбаченого
програмою

8

9

10

не розпочато
реалізацію
проектів:
од.
сума,
тис.грн.
11

12

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
05 лютого 2018 № 33-р
Форма 6
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
про стан реалізації соціальних проектів, реалізація яких передбачається у рамках програми
економічного і соціального розвитку Голованівського району на 2018 рік,
за ______________________________ 2018 року
(період)

Район

1

Передбачено
програмою
на 2018 рік:
обсяг
кількість
коштів на
заходів,
їх
усього,
реалізацію,
од,
тис.грн.
2

3

Стан реалізації за звітний період 2018 року:
реалізовано проектів (100%):
од.

4

знаходяться у стадії реалізації
(0,1-99%):

% до
освоєно коштів:
передбаченого тис.грн. % до
програмою
передбаченого
програмою
5

6

7

_________________________

од.

освоєно
коштів,
тис.грн.

% до
передбаченого
програмою

8

9

10

не розпочато
реалізацію
проектів:
од.
сума,
тис.грн.
11

12

