від 06 вересня 2018 року

№ 224-р

Про підсумки роботи господарського
комплексу Голованівського району
та виконання показників програми
соціально-економічного розвитку
району на 2018 рік та Стратегії
регіонального розвитку на період
до 2020 року у І півріччі 2018 року
Виконуючи програму соціального і економічного розвитку району на
2018 рік у І півріччі 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 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.
Враховуючи вищевикладене, рішення
адміністрації від 31 серпня 2018 року №18:

колегії

районної

державної

1. Голованівській об’єднаній державній податковій інспекції головного
управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області постійно

2
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. 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 соціального і
економічного розвитку району на 2018 рік та Стратегії регіонального розвитку
на період до 2020 року.
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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