Від 12 вересня 2019 року

№ 188-р

Про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку
Олександрівського району за І півріччя 2019 року та розробку проекту
програми економічного і соціального розвитку
Олександрівського району на 2020 рік
Відповідно до п.1 статті 17, статті 41 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації», розпорядження голови Кіровоградської обласної
державної адміністрації від 21 серпня 2019 року №974-р «Про розробку
проекту програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області
на 2020 рік та прогнозу до 2024 року», рішення колегії районної державної
адміністрації від 28 серпня 2019 року №19 «Про підсумки виконання Програми
економічного і соціального розвитку Олександрівського району за І півріччя
2019 року»:
1. Рекомендувати виконкомам сільських, селищних рад, керівникам
територіальних органів міністерств та відомств України, зобов’язати керівників
структурних підрозділів Олександрівської районної державної адміністрації
глибоко і всебічно проаналізувати стан розвитку відповідних адміністративнотериторіальних одиниць, вжити конкретні заходи щодо надолуження
допущеного відставання та безумовного виконання завдань, передбачених для
реалізації у рамках програми економічного і соціального розвитку
Олександрівського району на 2019 рік.
2. Зобов’язати керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та
рекомендувати начальнику Олександрівської державної податкової інспекції
Олександрійського управління Головного управління ДПС у Кіровоградській
області, директору Олександрівської районної філії Кіровоградського
обласного центру зайнятості, начальнику Олександрівського районного
управління Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській
області:
взяти під особистий контроль виконання відповідних
комплексної оцінки економічного та соціального розвитку району;

показників
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надавати голові райдержадміністрації, першому заступнику голови
райдержадміністрації та відділу економічного розвитку, торгівлі та
інфраструктури райдержадміністрації оперативну довідку щодо стану справ у
відповідних галузях економіки, а також оперативні дані щодо виконання
показників поточного періоду – до 25 числа звітного місяця, фактичне
виконання поточного періоду – до 3 числа наступного за звітним періодом,
уточнення показників – щомісяця до 15 числа наступного за звітним періодом;
надати відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури
райдержадміністрації попередньо погоджені з першим заступником голови
райдержадміністрації прогнозні показники економічного і соціального розвитку
Олександрівського району на 2020-2024 роки, згідно структури
прогнозу економічного і соціального розвитку Олександрівського
району на 2020-2024 роки та форми 5, затверджених даним розпорядженням –
до 01 жовтня 2019 року;
забезпечити згідно з компетенцією надання до 01 жовтня
2019 року відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури
райдержадміністрації:
аналізу тенденцій розвитку відповідної галузі (сфери діяльності)
за 2018-2019 роки;
проекту галузевого розділу (підрозділу) проекту Програми економічного і
соціального розвитку Олександрівського області на 2020 рік (далі – Програма)
згідно з типовою структурою, затвердженою даним розпорядженням;
основних показників розвитку відповідних галузей (сфер діяльності)
на 2020 рік, за формою 1, затвердженою даним розпорядженням, разом з
пояснювальною запискою до них;
узгодженого з фінансовим управлінням райдержадміністрації переліку
районних цільових програм, фінансування яких передбачається здійснювати у
2020 році за рахунок коштів районного бюджету за формою 2, затвердженою
даним розпорядженням;
інвестиційних проектів, реалізація яких передбачається у 2020 році за
рахунок коштів державного та обласного бюджету інвестиційного
спрямування;
реалізація яких передбачається у 2020 році в Олександрівському районі за
формою 3, затвердженою даним розпорядженням;
інвестиційних та соціальних проектів, реалізація яких передбачається в
2020 році в Олександрівському районі за формою 4, затвердженою даним
розпорядженням.
3. Відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури
райдержадміністрації:
узагальнити отриману інформацію та надати департаменту економічного
розвитку і торгівлі Кіровоградської обласної державної адміністрації пропозиції
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щодо прогнозних показників економічного і соціального розвитку
Олександрівського району на 2020-2024 роки у терміни передбачені
розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації
від 21серпня 2019 року №974-р «Про розробку проекту програми економічного
і соціального розвитку Кіровоградської області на 2020 рік та прогнозу
до 2024 року»;
оприлюднити проект Програми економічного і соціального розвитку
Олександрівського
району
на
2020
рік
на
офіційному
веб-сайті Олександрівської районної державної адміністрації району та надати
на затвердження сесії Олександрівської районної ради – до 15 жовтня
2019 року.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Каражбея А.М.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

Анатолій КАРАЖБЕЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Олександрівської районної
державної адміністрації
12 вересня 2019 року №188-р
СТРУКТУРА
проекту програми економічного і соціального розвитку
Олександрівського району на 2020 рік
№
Назва розділу (підрозділу) проекту програми
з/п
1
2
ВСТУП
РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗА 2018-2019 РОКИ
РОЗДІЛ ІІ. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2020 РІК
Підрозділ 1 КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНА ІННОВАЦІЙНОСПРЯМОВАНА
ЕКОНОМІКА
1.
Розвиток аграрного сектору
2.
Стале функціонування промисловості
3.
Ефективне використання мінерально-сировинних ресурсів
4.
Енергозбереження та енергоефективність
5.
Науково-технічна та інноваційна діяльність
6.
Створення сприятливих умов для надходження інвестицій. Міжнародне
співробітництво
7.
Формування конкурентного середовища
Підрозділ 2 РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ
ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
1.
Доходи населення. Соціальний захист населення.
2.
Підтримка учасників антитерористичної Операції Об’єднаних сил та внутрішньо
переміщених осіб
3.
Поліпшення якості і доступності медичних послуг
4.
Поліпшення якості, конкурентоспроможності і доступності освіти. Удосконалення
системи управління освітою
5.
Забезпечення підтримки дітей, сім’ї та молоді
6.
Розвиток фізичної культури і спорту
7.
Культурний простір та збереження культурної спадщини
Підрозділ 3 СТАЛИЙ РОЗВИТОК УСІХ ТЕРИТОРІЙ
1.
Посилення фінансової основи місцевих бюджетів та підвищення ефективності
використання бюджетних коштів
2.
Використання земельних ресурсів та удосконалення земельних відносин
3.
Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури
4.
Розвиток інформатизації, зв’язку та системи електронних послуг
5.
Споживчий ринок та захист прав споживачів
6.
Житлове будівництво
7.
Управління державною і комунальною власністю

2
\
1
2
8.
Розвиток туристичної та курортно-рекреаційної сфери
9.
Розбудова інформаційного простору та громадянського суспільства
Підрозділ 4 ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕКОСИСТЕМ ТА ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ
1.
Екологічна ситуація, використання природних ресурсів
2.
Збереження та розвиток лісових ресурсів
Підрозділ 5 МОБІЛІЗАЦІНА ПІДГОТОВКА, ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ТА
ПІДТРИМКА АРМІЇ
РОЗДІЛ ІІІ. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І
СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2020 РІК
ДОДАТКИ:
1.
Основні показники розвитку відповідних галузей (сфер діяльності) програми
економічного і соціального розвитку Олександрівського району на 2020 рік
2.
Перелік районних цільових програм фінансування, яких передбачається здійснювати у
2020 році за рахунок коштів районного бюджету
3.
Перелік інвестиційних проектів реалізація яких передбачається у 2020 році за рахунок
коштів державного та обласного бюджету інвестиційного спрямування, реалізація яких
передбачається у 2020 році в Олександрівському районі
4.
Перелік інвестиційних та соціальних проектів, реалізація яких передбачається
у 2020 році в Олександрівському районі

_____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Олександрівської районної
державної адміністрації
12 вересня 2019 року № 188-р
СТРУКТУРА
галузевого розділу проекту програми економічного і соціального розвитку
Олександрівського району на 2020 рік
І. Пріоритетні напрямки розвитку галузі (сфери діяльності).
ІІ. Основні завдання та заходи розвитку галузі (сфери діяльності).
ІІІ. Джерела фінансування.
IV. Очікувані результати та ключові індикатори
запланованих завдань.
______________________

оцінки

виконання

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Олександрівської районної
державної адміністрації
12 вересня 2019 року №188-р
СТРУКТУРА
прогнозу економічного і соціального розвитку
Олександрівського району на 2020-2024 роки
Вступ.
1. Загальна частина.
2. Припущення прогнозу.
2.1 Зовнішні припущення.
2.2 Внутрішні припущення.
3. Базовий сценарій розвитку.
4. Альтернативний сценарій розвитку.
5. Ризик прогнозу.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Олександрівської районної державної
адміністрації
12 вересня 2019 року № 188-р
Форма 1
ПЕРЕЛІК
основних показників розвитку відповідних галузей (сфер діяльності) проекту програми економічного і
соціального розвитку Олександрівського району на 2020 рік*
№
з/п

Показник

2018 рік,
факт

1

2

3

1

Індекс промислової продукції усього,
у % до попереднього року
у т.ч:
добувна промисловість
переробна промисловість, з неї:
виробництво харчових продуктів,
напоїв
металургійне виробництво
машинобудування
постачання електроенергії, газу та
пари

Проект
програми на
2020 рік
4
5
І. Промисловість

2019 рік,
очікуване

2020 рік
порівняно з
2019 роком, %:
6

Відповідальні за формування
пропозицій до основних
показників проекту програми
7

Відділ економічного
розвитку, торгівлі та
інфраструктури
райдержадміністрації

2

1
2

2
Обсяг
реалізованої
промислової
продукції у відпускних цінах, усього,
млн. грн.
у т.ч:
добувна промисловість
переробна промисловість, з неї:
виробництво харчових продуктів,
напоїв
металургійне виробництво
машинобудування
постачання електроенергії, газу та
пари

3

4

5

6

7

Відділ економічного
розвитку, торгівлі та
інфраструктури
райдержадміністрації

ІІ. Сільське господарство

1.

2.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Індекс сільськогосподарської
продукції в усіх категоріях
господарств, у % до попереднього року
у т.ч. у сільськогосподарських
підприємствах
Виробництво видів сільгосппродукції
в усіх категоріях господарств:
зернові культури (у вазі після
доробки), тис. т.
соняшник (у вазі після доробки),
тис. т.
цукровий буряк (фабричний)
тис. т.
картопля, тис. т.
овочі, тис. т.
плоди і ягоди, тис. т.

Управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації

3

1
7)
8)
9)
1.
2.

2

4.

Обсяг прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу), млн. дол.
США

5.

Темп зростання (зменшення) обсягу
прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу), у % до
попереднього року

8.

5

ІІІ. Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг капітальних інвестицій, млн.грн.
Індекс капітальних інвестицій,
у % до попереднього року

3.

7.

4

6

7

м’ясо, тис. т.
молоко, тис. т.
яйця, млн. т.

Обсяг капітальних інвестицій у
розрахунку на одну особу населення,
грн.

6.

3

Обсяг прямих іноземних інвестицій у
розрахунку на одну особу населення,
дол. США
Обсяг експорту товарів,
млн. дол. США
Темп зростання (зменшення) обсягу
експорту товарів, у % до попереднього
року

Відділ регіонального
розвитку, містобудування,
архітектури
та житлово-комунального
господарства
райдержадміністрації

Відділ економічного
розвитку, торгівлі та
інфраструктури
райдержадміністрації

4
1

1.

2.

2

3

4
IV. Бюджет

Темп зростання (зменшення) доходів
місцевих бюджетів (без трансфертів),
відсотків до попереднього року

5

6

7

Фінансове управління
райдержадміністрації

Доходи місцевих бюджетів
(без трансфертів) у розрахунку на одну
особу населення, тис.грн.
V. Доходи населення

1.

Середньомісячна заробітна плата
штатних працівників, грн.

2.

Темп зростання (зниження)
середньомісячної заробітної плати
штатних працівників, у % до
попереднього року

Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації

VІ. Ринок праці
1.

Працевлаштовано громадян на нові
робочі місця, од.

2.

Кількість зайнятих економічною
діяльністю у віці 15-70 років, тис. осіб

3.

Рівень безробіття населення у віці 15 70 років (за методологією МОП), у %
до економічно активного населення
відповідного віку

Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації,
Олександрівська районна
філія Кіровоградського
обласного центру зайнятості

5
1

2

3

4

5

6

7

VІІ. Споживчий ринок
1.

Оборот роздрібної торгівлі, млн. грн.

2.

Індекс фізичного обсягу обороту
роздрібної торгівлі, у % до
попереднього року

Відділ економічного
розвитку, торгівлі та
інфраструктури
райдержадміністрації
VІІІ. Енергоефективність

1.

Частка оснащення багатоквартирних
житлових будинків по будинковими
приладами обліку теплової енергії,
% до загальної кількості
багатоквартирних житлових будинків,
які підлягають оснащенню

Відділ регіонального
розвитку, містобудування,
архітектури
та житлово-комунального
господарства
райдержадміністрації
ІХ. Інфраструктура

1.

2.

Частка міських домогосподарств, які
мають доступ до Інтернету вдома, %
до загальної кількості таких
домогосподарств
Частка сільських домогосподарств, які
мають доступ до Інтернету вдома, %
до загальної кількості таких
домогосподарств

Відділ економічного
розвитку, торгівлі та
інфраструктури
райдержадміністрації

6
1

2

1.

Кількість комп’ютерів на одного учня,
од.

2.

Рівень забезпечення загальноосвітніх
закладів підключенням до швидкісної
мережі Інтернет, %

3

4
Х. Освіта

5

6

7

Відділ освіти
райдержадміністрації
ХІ. Охорона здоров’я

1.

2.

3.
4.

Комунальне некомерційне
підприємство
«Олександрівська районна
центральна лікарня»
районної ради
Кіровоградської області,
комунальне некомерційне
підприємство
«Олександрівський районний
центр первинної медикосанітарної допомоги»
районної ради
Кіровоградської області

Середня очікувана тривалість життя
при народженні, років
Кількість хворих з уперше в житті
встановленим діагнозом активний
туберкульоз, осіб
Кількість хворих з уперше в житті
встановленим діагнозом на ВІЛ інфекцію, осіб
Кількість хворих з уперше в житті
встановленим діагнозом на СНІД, осіб
___________________________

* - показники подаються разом з пояснювальною запискою і обґрунтуваннями

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Олександрівської районної державної
адміністрації
12 вересня 2019 року № 188-р
Форма 2
ПЕРЕЛІК
районних цільових програм, фінансування яких передбачається здійснювати у 2020 році
за рахунок коштів районного бюджету
№
з/п

Назва програми

1

2

Дата та номер
рішення районної
ради про
затвердження
програми (з
урахуванням змін)
3

Головний
розробник та
відповідальний
виконавець
Програми
4

_____________________

Обсяг фінансування районної
програми на 2020 рік
всього, тис.грн.
у т.ч. за рахунок
районного
бюджету
5

6

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Олександрівської районної державної
адміністрації
12 вересня 2019 року № 188-р
Форма 3
ПЕРЕЛІК
інвестиційних проектів реалізація яких передбачається у 2020 році за рахунок коштів державного та обласного
бюджету інвестиційного спрямування
Залишкова
Потреба в коштах на:
вартість
Загальна
реалізації
Назва проекту (заходу),
вартість,
проекту, на
його місцезнаходження
дата
тис.грн.
початок
дата початку
2020 рік
2021 рік
2022 рік
закінчення
2020 року,
тис.грн.
2
3
4
5
6
7
8
9
Державний фонд регіонального розвитку
Освіта/охорона здоров’я/культура/соціальний захист/житлово-комунальне господарство/інші галузі
Термін реалізації проекту

№
з/п

1

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та
інші субвенції інвестиційного спрямування
Освіта/охорона здоров’я/культура/соціальний захист/житлово-комунальне господарство/інші галузі

______________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Олександрівської районної державної
адміністрації
12 вересня 2019 року № 188-р
Форма 4
ПЕРЕЛІК
інвестиційних та соціальних проектів, реалізація яких передбачається в 2020 році в Олександрівському районі
Термін реалізації проекту
№
з/п

1

Назва проекту
(заходу), його
місцезнаходження

2

дата
початку

дата
закінчення

3

4

Джерела
фінансування

Загальна
вартість,
тис.грн.

5
Інвестиційні проекти
Соціальні проекти

______________________________

Залишкова
вартість
реалізації
проекту, на
початок
2020 року,
тис.грн.
6

Потреба в коштах на:

2020 рік

2021 рік

2022 рік

7

8

9

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Олександрівської районної державної
адміністрації
12 вересня 2019 року № 188-р
Форма 5
ПЕРЕЛІК
прогнозних показників економічного і соціального розвитку
Олександрівського району на 2020-2024 роки
№
з/
п
1

Показник

2
Індекс фізичного обсягу
валового регіонального
1. продукту у цінах
попереднього року, % до
попереднього року
Індекс валової доданої
2. вартості у цінах попереднього
року, % до попереднього року

2018 рік,
факт

2019 рік,
очікуване

2020 рік,
прогноз

2021 рік,
прогноз

2022 рік,
прогноз

3

4

5

6

7

2023 рік, 2024 рік,
прогноз прогноз
8

9

Відповідальні за
формування прогнозних
показників
10

Відділ економічного
розвитку, торгівлі та
інфраструктури
райдержадміністрації

І. Промисловість
1

Обсяг реалізованої
промислової продукції у
відпускних цінах, усього,
млн грн

Відділ економічного
розвитку, торгівлі та
інфраструктури
райдержадміністрації

2
1

2
у т.ч:
добувна промисловість
переробна промисловість, з
неї:
виробництво харчових
продуктів, напоїв
металургійне виробництво
машинобудування
постачання електроенергії,
газу та пари
Обсяг реалізованої
промислової продукції у
відпускних цінах, усього,
млн грн
у т.ч:
добувна промисловість
переробна промисловість, з
неї:
виробництво харчових
продуктів, напоїв
металургійне виробництво
машинобудування
постачання електроенергії,
газу та пари

3

4

5

6

7

8

9

10

Відділ економічного
розвитку, торгівлі та
інфраструктури
райдержадміністрації

3
1

2

3

4

5
6
ІІ. Сільське господарство

7

8

9

10

Індекс сільськогосподарської
продукції в усіх категоріях
господарств, у % до
1.
попереднього року
у т.ч. у сільськогосподарських
підприємствах
Виробництво видів
2. сільгосппродукції в усіх
категоріях господарств:
зернові культури (у вазі після
1)
доробки), тис. т.
соняшник (у вазі після
доробки), тис. т.
цукровий буряк (фабричний)
3)
тис. т.
4) картопля, тис. т.
5) овочі, тис. т.
2)

6) плоди і ягоди, тис. т.
7) м’ясо, тис. т.
8) молоко, тис. т.
9) яйця, млн. т.

Управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації

4
1
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

2

3

4
5
6
7
8
ІІІ. Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг капітальних інвестицій,
млн.грн.
Індекс капітальних інвестицій,
у % до попереднього року
Обсяг капітальних інвестицій
у розрахунку на одну особу
населення, грн.
Обсяг прямих іноземних
інвестицій (акціонерного
капіталу), млн. дол. США
Темп зростання (зменшення)
обсягу прямих іноземних
інвестицій (акціонерного
капіталу), у % до
попереднього року
Обсяг прямих іноземних
інвестицій у розрахунку на
одну особу населення,
дол. США
Обсяг експорту товарів,
млн. дол. США
Темп зростання (зменшення)
обсягу експорту товарів, у %
до попереднього року

9

10
Відділ регіонального
розвитку, містобудування,
архітектури
та житлово-комунального
господарства
райдержадміністрації
Відділ економічного
розвитку, торгівлі та
інфраструктури
райдержадміністрації

IV. Бюджет
1. Темп зростання (зменшення)
доходів місцевих бюджетів
(без трансфертів), відсотків до
попереднього року

Фінансове управління
райдержадміністрації

5

1

2

3

4

5

6

Доходи місцевих бюджетів
(без трансфертів) у розрахунку
2.
на одну особу населення,
тис.грн.

7

8

9

10
Фінансове управління
райдержадміністрації

V. Доходи населення
Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації

Середньомісячна заробітна
1. плата штатних працівників,
грн.
Темп зростання (зниження)
середньомісячної заробітної
2.
плати штатних працівників, у
% до попереднього року
VІ. Ринок праці
1.

Працевлаштовано громадян на
нові робочі місця, од.

Кількість зайнятих
2. економічною діяльністю у віці
15-70 років, тис. осіб
Рівень безробіття населення у
віці 15-70 років (за
3. методологією МОП), у % до
економічно активного
населення відповідного віку

Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації,
Олександрівська районна
філія Кіровоградського
обласного центру
зайнятості

6
1

2

3

4

5
6
VІІ. Споживчий ринок

7

Оборот роздрібної торгівлі,
млн. грн.
Індекс фізичного обсягу
2. обороту роздрібної торгівлі, у
% до попереднього року

8

9

10
Відділ економічного
розвитку, торгівлі та
інфраструктури
райдержадміністрації

1.

VІІІ. Освіта
Кількість комп’ютерів на
одного учня, од.
Рівень забезпечення
загальноосвітніх закладів
2.
підключенням до швидкісної
мережі Інтернет, %
1.

Відділ освіти
райдержадміністрації
ІХ. Охорона здоров’я

1.

Комунальне некомерційне
підприємство
«Олександрівська
районна
центральна лікарня»
районної ради
Кіровоградської області,
комунальне некомерційне
підприємство
«Олександрівський
районний центр
первинної медикосанітарної допомоги»
районної ради
Кіровоградської області

Середня очікувана тривалість
життя при народженні, років

Кількість хворих з уперше в
2. житті встановленим діагнозом
активний туберкульоз, осіб
Кількість хворих з уперше в
3. житті встановленим діагнозом
на ВІЛ-інфекцію, осіб
Кількість хворих з уперше в
4. житті встановленим діагнозом
на СНІД, осіб

__________________________

