від 27 березня 2019 року

смт Голованівськ

№ 89-р

Про підведення підсумків
соціально-економічного розвитку
Голованівського району у 2018 році та
визначення завдань із забезпечення
сталого розвитку у 2019 році
У районі знаходилося на контролі виконання показників програми
соціального і економічного розвитку території за 2018 рік.
Відповідно до результатів соціально-економічного розвитку району та
наявних проблем програмою соціального і економічного розвитку району на
2018 рік та Стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року
визначено мету, пріоритети та основні заходи щодо розвитку у 2018 році, а
також визначено плани на 2019 рік.
Проводилася робота з виконання доручень Президента України, Кабінету
Міністрів України, голови та заступників голови облдержадміністрації. Всі
завдання виконані, а деякі, термін виконання яких ще не настав, знаходяться в
стадії реалізації.
Відповідно до повноважень була розроблена та затверджена Програма
соціального і економічного розвитку району на 2018 рік та рішенням сесії
районної ради від 14 грудня 2018 року № 352 затверджена Програма на
2019 рік. Реалізовувалися заходи Стратегії регіонального розвитку нашої
території. Переглянуто показники проекту Програми соціального і
економічного розвитку району на 2018 рік. Пріоритетом розвитку були
розвиток сільських територій та розбудова соціальної інфраструктури.
Аналізуючи зроблене по виконанню показників і завдань, можна сказати,
що ситуація в районі стабільна. В окремих галузях і сферах діяльності
забезпечено позитивну динаміку показників.
Проводилось покращення інфраструктури - капітальні ремонти відділень
лікарні. За рахунок коштів місцевого бюджету придбано житло для лікаряхірурга, закуплено меблі, жалюзі, шафи витяжні, холодильники для
облаштування помешкання молодих лікарів та медичне обладнання.
Розпочато будівництво нового дитячого садка в смт Голованівськ, де
залучено більше 8,5 млн. грн. капіталовкладень з місцевого бюджету.
Створено умови для поліпшення якості дошкільної, загальної середньої та
позашкільної освіти, рівного доступу до якісної освіти. Розв’язувалися питання
матеріально-технічного забезпечення освітньої галузі.
Реальний сектор працює. В промисловому секторі ситуація є керованою.
За напрямком економічна ефективність в промисловості – район постійно
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займає перше місце серед інших районів
області.
Вироблено
та
реалізовано промислової товарної продукції на суму більше 2,7 млрд. грн.
Середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована одному
штатному працівнику Голованівського району, по підприємствах, установах,
організаціях зросла на 31 % і становила 8 421 грн.
Відповідно наповнювався бюджет. Робота у галузі бюджету і фінансів
спрямована на забезпечення фінансування бюджетних установ і закладів та
дотримання принципу ефективності і цільового використання бюджетних
коштів.
Протягом минулого року вживалися заходи щодо збільшення надходжень
до бюджету, погашення податкового боргу, збільшення ставок по місцевих
податках і зборах. Вишукано можливість та спрямовано у 2018 році із
районного бюджету 20,6 млн. грн. на реалізацію заходів цільових програм.
Відсутня заборгованість із виплат пенсій, заробітних плат. Рівень
розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги бюджетних установ
склав 100 % до потреби.
Райдержадміністрацією на розгляд обласної комісії з оцінки та
забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм та
проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку на 2019 рік подано 3 проекти.
Збільшилося залучення прямих іноземних інвестицій, що склало більше
4 млн. доларів США і займає 5,5% загального обсягу інвестицій по області, а
також капітальних інвестицій в сумі 280 млн. грн.
Станом на 01 січня 2019 року обсяги валової продукції сільського
господарства склали 431 млн. грн. – 116%, і у сільськогосподарських
підприємствах 336,4 млн. грн. – 117%.
Здійснено касові видатки суб’єктам господарювання, тобто компенсовано
за пільгове перевезення автотранспортом 164,6 тис. грн., за послуги зв’язку
56,8 тис. грн.
Виконано робіт у минулому році по поточному середньому ремонту доріг
на суму 13 429,1 тис. грн., з них:
- по експлуатаційному утриманню 5719,0 тис. грн.,
- державні дороги на суму 4107,6 тис. грн.,
- роботи виконані за прямими договорами – 3341,1 тис. грн.
Постійно нараховуються і виплачуються усі види соціальної допомоги,
субсидії, надаються пільги, виконуються функції з питань праці та соціальнотрудових відносин.
В бюджетній сфері проводяться енергоефективні заходи, а саме
проводилася заміна котлів в шкільних закладах району, продувка систем
опалення, заміна вікон на енергоефективні. Згідно Урядової програми «теплих»
кредитів в поточному році Голованівською філією ПАТ «Державний ощадний
банк України» видано 6 кредитів на суму більше 200 тис. грн., де відшкодовано
35% від суми кредиту.
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Ведеться робота з сім’ями, які опинилися у складних життєвих
обставинах. В ході роботи батькам надаються рекомендації щодо належного
догляду за дітьми, створення відповідних умов для їх проживання та виховання.
Також проводилась інформаційна кампанія щодо пропаганди здорового
способу життя і попередження негативних проявів у дитячому та підлітковому
середовищі на базі дитячих оздоровчих таборів.
Працюють і реалізовуються заходи районних цільових програм.
Проводиться постійний аналіз виконання індикаторів (показників) Плану
заходів з реалізації Стратегії розвитку та звіти про результати реалізації
проектів регіонального розвитку на 2018 рік, які визначені Планом заходів на
2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на
період до 2020 року.
Також рішенням сесії районної ради від 22 лютого № 368 затверджено звіт
про результати моніторингу виконання Стратегії соціального і економічного
розвитку до 2020 року. Розроблено перспективний План розвитку
Голованівського району на 2019-2021 роки, де включено будівництво та
реконструкція об’єктів соціальної сфери та інвестиційні проекти.
Так, виконуючи програму соціального і економічного розвитку
Голованівського району на 2018 рік у січні – грудні забезпечено та
перевиконано показники:
надходження до бюджетів усіх рівнів, загального фонду;
обсяг реалізованої промислової товарної продукції до рівня попереднього
року;
здійснювався контроль за цільовим і ефективним використанням
бюджетних коштів;
на реалізацію заходів цільових програм спрямовано більше 20,6 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 проблема це - недостатньо
коштів на утримання автомобільних доріг.
Враховуючи вищевикладене та рішення колегії районної державної
адміністрації від 22 березня 2019 року № 6 :
1. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації
забезпечити зростання середньомісячної заробітної плати працюючих та
недопущення заборгованості із виплати заробітної плати у різних сферах
економіки.
2. Голованівській районній філії Кіровоградського обласного центру
зайнятості вживати заходів щодо зменшення кількості безробітних в районі.
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3.
Фінансовому
управлінню райдержадміністрації
постійно
здійснювати контроль за цільовим і ефективним використанням бюджетних
коштів.
4.
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 2019 рік та Стратегії
соціального і економічного розвитку Голованівського району на період до
2020 року в основу роботи, забезпечити безумовне виконання завдань і заходів
програм.
5. Відділу економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури райдержадміністрації постійно проводити аналіз розвитку
території та не допускати зниження показників програми соціальноекономічного розвитку району.
6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Копієвського М.Д.

Голова районної
державної адміністрації
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