від 29 травня 2018 року
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Про виконання показників Програми
соціального і економічного розвитку
Голованівського району на 2018 рік
у І кварталі 2018 року
У районі знаходиться на контролі виконання показників програми
соціального і економічного розвитку Голованівського району на 2018 рік.
В окремих галузях і сферах діяльності забезпечено позитивну динаміку
показників. У зоні постійної уваги знаходились питання збереження сталої
роботи підприємств промисловості, сільського господарства, впровадження
інвестиційних проектів, функціонування гуманітарної сфери та наповнення
бюджетів.
Основним результатом здійснення заходів в районі стало забезпечення
надходжень податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.
Загальний фонд у січні-березні 2018 року виконано в сумі 25720,4 тис.
грн., що на 22,6% більше планових завдань (20976,9 тис. грн.).
Відповідно до державної статистичної звітності, заборгованість із
заробітної плати згідно з визначеним переліком підприємств, які звітують до
районного відділу статистики, станом на 01 квітня 2018 року відсутня.
На території району працюють підприємства основного облікового кола,
якими за три місяці вироблено та реалізовано промислової продукції на суму
більше 300 млн. грн.
У районі значна кількість доріг з асфальтовим покриттям
потребує капітального ремонту. Філією «Голованівський райавтодор»
ДП «Кіровоградський облавтодор» виконано робіт за січень-березень
2018 року по експлуатаційному утриманню доріг на суму 2638,7 тис. грн.
Протягом січня-березня 2018 року на обліку в Голованівському районному
центрі зайнятості перебували 671 особа з числа безробітних. За направленням
служби зайнятості всього роботу отримала 121 особа, у тому числі до набуття
статусу безробітного 58 осіб та 63 особи з числа безробітних.
У розвитку агропромислового комплексу району спостерігається
збільшення валової продукції до відповідного періоду минулого року. Так,
станом на 01 квітня 2018 року обсяги валової продукції сільського господарства
склали 14,1 млн. грн. (за оперативними даними) – 100,6 %, і у
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сільськогосподарських підприємствах станом на 01 квітня 2018 року – 169 тис.
грн. (100,3%).
Згідно з актами інвентаризації у районі знаходиться 21 сміттєзвалище
твердих побутових відходів загальною площею 30,9 га, з них оформлено
паспортів місць видалення відходів та внесено до обласного реєстру 15.
У районі на обліку знаходиться 41 захисна споруда цивільного захисту, з
яких всі проінвентарізовано. Встановлено контроль за якістю проведення
навчань з питань цивільного захисту керівниками спеціальних об’єктів.
У 2018 році заплановано за кошти районного бюджету реалізувати
соціальні проекти: капітальний ремонт фасаду інфекційного корпусу
центральної районної лікарні, (демонтаж) нежитлової будівлі гінекологічного
відділення, капітальні ремонти дитячої консультації поліклінічного відділення,
приймального і терапевтичного відділення,дитячого відділення і ремонт
центрального входу центральної районної лікарні, капітальний ремонт котельні
Голованівського дитячого навчального закладу № 3 «Малятко».
Профінансовано галузі (включаючи заробітну плату, енергоносії, видатки
на утримання, капітальні видатки):
освітянська галузь району має бюджет на 2018 рік – 91,5 млн. грн. З них
профінансовано станом на 01 квітня 2018 року – 22,8 млн. грн. (зарплата –
12,8 млн. грн., енергоносії – 2,2 млн. грн., харчування – 779,2 тис. грн.);
охорона здоров’я бюджет 35,2 млн. грн. Профінансовано 8,8 млн. грн.
(зарплата – 7,5 млн. грн., енергоносії – 511,3 тис. грн., харчування – 98,1 тис.
грн.);
бюджет галузі культура на 2018 рік складає 5,8 млн. грн. Профінансовано
1,5 млн. грн. (зарплата 1,2 млн. грн., енергоносії – 35,3 тис. грн.).
Виконуючи програму соціального і економічного розвитку району на
2018 рік у І кварталі 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 7,5 млн. грн.;
відсутня заборгованість по виплатах пенсій та по виплаті заробітної плати
працівникам.
Враховуючи вищевикладене, відповідно до рішення колегії районної
державної адміністрації від 25 травня 2018 року № 11:
1. Голованівській об’єднаній державній податковій інспекції головного
управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області постійно
здійснювати аналіз роботи підприємств та організацій району щодо
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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. Районному центру зайнятості вживати заходів щодо зменшення
кількості безробітних в районі.
6. Відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та
житлово-комунального
господарства
райдержадміністрації
проводити
організаційну та роз’яснювальну роботу щодо стимулювання населення,
залучення інвестицій і кредитних коштів для реалізації енергоефективних
заходів, а також виконання Урядової програми «теплих» кредитів.
7.
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.
8. Відділу економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури райдержадміністрації не допускати зниження показників
програми соціально-економічного розвитку території.
9. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Копієвського М.Д.

Голова районної
державної адміністрації
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