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Про виконання показників Програми
соціального і економічного розвитку
Голованівського району на 2019 рік
за січень - березень
У районі знаходилося на контролі виконання показників Програми
економічного і соціального розвитку території на 2019 рік протягом першого
кварталу поточного року.
Аналізуючи зроблене по виконанню показників Програми, 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.
Робота районної державної адміністрації у галузі бюджету і фінансів
спрямована на забезпечення безперебійного фінансування бюджетних установ і
закладів та дотримання принципу ефективності і цільового використання
бюджетних коштів.
У гуманітарній сфері району постійна увага приділялась питанням
забезпечення стабільного функціонування закладів та поліпшення якості
надання ними послуг населенню.
Загальний фонд у січні - березні 2019 року виконано у сумі
28711,3 тис. грн., що на 4,7% більше планових завдань (27 421,7 тис. грн.)
Відповідно до державної статистичної звітності, заборгованість із
заробітної плати станом на 01 квітня 2019 року відсутня.
Підприємствами реалізовано промислової товарної продукції на суму
більше 0,45 млрд. грн., що становило 9,2% загальнообласного обсягу
реалізованої продукції.
Філією «Голованівський райавтодор» ДП «Кіровоградський райавтодор»
виконано робіт за січень - березень 2019 року на суму всього 3312,5 тис. грн.,
з них:
- державні дороги на суму 2891,5 тис. грн.,
- експлуатаційні роботи 421 тис. грн.
На 2019 рік заплановано на ремонтні роботи місцевого значення по
сільських та селищних радах видатки в сумі 10125,806 тис. грн.
Протягом січня – березня 2019 року на обліку в Голованівській районній
філії Кіровоградського обласного центру зайнятості перебували 636 осіб з
числа безробітних.
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У
звітному
періоді
79 роботодавцями було заявлено 354
вакансії. За направленням служби зайнятості всього отримали роботу 168 осіб,
у тому числі до набуття статусу безробітного 88 осіб та 80 осіб з числа
безробітних.
У галузі сільського господарства району здійснюють діяльність
2228 одноосібників, 10 агрофірм у формі товариств з обмеженою
відповідальністю, фермерських господарств - 75, приватних підприємств - 4,
товариств з обмеженою відповідальністю агропромислових компаній - 2.
Станом на 01 квітня 2019 року обсяги валової продукції сільського
господарства склали 15,326 млн. грн. – 99,8%, і у сільськогосподарських
підприємствах 0,162 млн. грн. – 98,7%.
В січні – березні 2019 року адміністраторами центру адміністративних
послуг зареєстровано 996 заяв на надання адміністративної послуги. З них
надано дозволів 920, (інші 26 це – відмови) та 50 - консультацій.
Державним реєстратором фізичних та юридичних осіб за 3 місяці
зареєстровано фізичних осіб – 30, юридичних – 3. Видано 21 витягів для
суб’єктів господарювання, проведено 60 реєстрацій змін.
Припинили діяльність 43 фізичних та 2 юридичних особи.
До районної ради у І кварталі поточного року було одне звернення від
підприємців щодо передачі в оренду або у власність приміщень комунальної
власності для здійснення основної діяльності.
В січні – березні 2019 року проведено 3 засідання комісії з питань
забезпечення своєчасності виплати та погашення заборгованості із виплати
заробітної плати, стипендій та інших соціальних виплат. Також 3 засідання
робочої групи по легалізації заробітної плати та тіньової зайнятості населення.
Щомісяця проводяться засідання робочої групи, на яких обговорюється
проведена робота з виявлення порушень трудового законодавства.
Працює комісія з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати
податків, на сьогоднішній день проведено 3 засідання комісії. Крім цього
проведено 8 комісій ТЕБ та НС, 1 - робочої групи по координації і контролю
ситуації на споживчому ринку району, та відбулося одне 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
Голованівського району на 2019 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;
виконано планові показники по навчанню в навчально-методичному центрі
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;
на реалізацію заходів цільових програм спрямовано 9,9 млн. грн.;
у сфері соціального захисту населення та ринку праці забезпечувалась
реалізація завдань щодо забезпечення матеріального добробуту громадян
району;
відсутня заборгованість по виплатах пенсій та по виплаті заробітної плати
працівникам.
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Проаналізувавши виконання показників можна зробити висновок, що
програмні завдання виконано, хоча існує проблема, а саме недостатньо коштів
на утримання автомобільних доріг.
Враховуючи вищевикладене та рішення колегії районної державної
адміністрації від 24 травня 2019 року № 12:
1. Фінансовому управлінню райдержадміністрації постійно здійснювати
контроль за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів.
2. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації
забезпечити зростання середньомісячної заробітної плати працюючих та
недопущення заборгованості із виплати заробітної плати у різних сферах
економіки.
3. Відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації проводити
роботу по залученню коштів інвесторів у сільське господарство району.
4. Голованівській ОДПІ Головного управління ДФС у Кіровоградській
області посилити роботу по забезпеченню повноти і своєчасності надходжень
податків і зборів до бюджетів усіх рівнів та постійно проводити аналіз
роботи підприємств щодо встановлення причин збитковості та відсутності
господарської діяльності у підприємств – боржників.
5. Рекомендувати сільським, селищним радам прикласти максимум зусиль
щодо виконання доходної частини та проводити роботу із платниками податків
своєї території щодо своєчасної сплати ними запланованих сум на 2019 рік.
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 2019 рік, Стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 року в основу роботи, забезпечити
безумовне виконання завдань і заходів Програм.
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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