Від 03 березня 2020 року

№ 69-р

Про моніторинг ефективності
діяльності голови райдержадміністрації
Відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної
політики», постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року №35
«Про реалізацію експериментального проекту щодо проведення щокварталу
моніторингу та оцінки ефективності діяльності голів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій» та розпорядження голови
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 18 лютого 2020 року №165-р
«Про моніторинг ефективності діяльності голови облдержадміністрації»:

1. Структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам
міністерств і відомств України в районі, виконавчим комітетам селищних та
сільських рад району налагодити системну роботу та вживати комплексні заходи
щодо забезпечення сталого соціально-економічного розвитку та позитивної
динаміки в районі показників, за якими здійснюється моніторинг та оцінка
діяльності голови районної державної адміністрації.
2. Визначити структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні
органи міністерств і відомств України в районі відповідальними за вжиття в
районі заходів щодо розвитку відповідних галузей (сфер діяльності) та
досягнення позитивної динаміки показників, які застосовуються для
моніторингу та оцінки ефективності діяльності голови районної державної
адміністрації (далі – відповідальні виконавці), згідно з переліком, що додається.
3. Структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним
органам міністерств і відомств України в районі, відповідальним виконавцям
забезпечити
подання
відділу
житлово-комунального
господарства,
містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля
райдержадміністрації інформації щодо показників моніторингу та оцінки
ефективності діяльності голови районної державної адміністрації, за формою
(додається), щомісячно, а саме за січень, лютий 2020 року до 10 березня
2020 року та у подальшому щокварталу до 5 числа місяця, наступного за
звітним періодом.

2
4. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування,
архітектури,
інфраструктури,
енергетики
та
захисту
довкілля
райдержадміністрації забезпечити узагальнення та подання зведеної інформації
голові районної державної адміністрації щокварталу до 10 числа, наступного за
звітним періодом.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови
районної державної адміністрації Каражбея А.М.

Голова районної
державної адміністрації

Андрій ЛАПА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Олександрівської районної
державної адміністрації
03 березня 2020 року № 69-р
ПЕРЕЛІК
відповідальних виконавців за вжиття в районі заходів щодо розвитку відповідальних галузей (сфер діяльності) та
досягнення позитивної динаміки показників, які застосовуються для моніторингу та оцінки ефективності
діяльності голови районної державної адміністрації, визначених постановою Кабінету Міністрів України від
24 січня 2020 року №35
Відповідальні за:
№
з/
п

Найменування показника

Інформація за показником

1

2

1

Кількість дітей віком від трьох до п’яти
років, охоплених дошкільною освітою,
відсотків загальної кількості дітей віком від
трьох до п’яти років

3
1)кількість дітей віком від трьох до п’яти
років станом на останній день періоду, осіб
2)кількість дітей віком від трьох до п’яти
років, охоплених дошкільною освітою,
станом на останній день періоду, осіб

подання інформації за
показником

4
Сектор освіти
райдержадміністрації
Сектор освіти
райдержадміністрації

контроль

5
Тимко С.М.

Тимко С.М.

2
1

2

3

4

2

Кількість дітей з особливими освітніми
потребами, охоплених інклюзивним навчанням
(крім дітей, яким протипоказано відвідувати
заклади освіти за станом здоров’я) відсотків
загальної кількості дітей з особливими освітніми
потребами (крім дітей, яким протипоказано
відвідувати заклади освіти за станом здоров’я)

3
1) кількість дітей з особливими освітніми
потребами (крім дітей, яким протипоказано
відвідувати заклади освіти за станом
здоров’я) станом на останній день періоду,
осіб
2) кількість дітей з особливими
освітніми потребами, охоплених
інклюзивним навчанням (крім дітей,
яким протипоказано відвідувати заклади
освіти за станом здоров’я), станом на
останній день періоду, осіб

Розширення мережі опорних закладів загальної
середньої освіти, відсотків приросту

Одиниць

Організація підвезення учнів до закладів
загальної середньої освіти шкільним автобусом,
відсотків загальної кількості учнів, що
потребують підвезення

1) кількість учнів, що потребують
підвезення, станом на останній день періоду,
осіб
2) кількість учнів, що потребують та
забезпечені підвезенням, станом на останній
день періоду, осіб

4

5

Сектор освіти
райдержадміністрації

Тимко С.М.

Сектор освіти
райдержадміністрації

Тимко С.М.

Сектор освіти
райдержадміністрації

Тимко С.М.

Сектор освіти
райдержадміністрації

Тимко С.М.

Сектор освіти
райдержадміністрації

Тимко С.М.

3
1

5

6

2

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, яких влаштували
до сімейних форм виховання, відсотків
загальної кількості дітей даної категорії, які
потребують влаштування до сімейних форм
виховання

Кількість укладених декларацій про вибір
лікаря, який надає первинну медичну
допомогу, відсотків загальної кількості
населення

3
1) кількість дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
які потребують влаштування у сімейні
форми виховання, станом на останній
день періоду, осіб
2) кількість дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування, яких влаштували до
сімейних форм виховання, станом на
останній день періоду, осіб

1) загальна чисельність населення станом
на 01 січня звітного року, тис.осіб
2) чисельність населення, що уклало
декларації про вибір лікаря, який надає
первинну медичну допомогу, станом на
останній день періоду, тис.осіб

4

5

Служба у справах дітей
райдержадміністрації

Яців М.В.

Служба у справах дітей
райдержадміністрації

Яців М.В.

Комунальне некомерційне
підприємство
«Олександрівський
районний центр первинної
медико-санітарної
допомоги».
Комунальне некомерційне
підприємство
«Олександрівський
районний центр первинної
медико-санітарної
допомоги».

Зубаха О.С.

Зубаха О.С.

4
1

7

8

2

Автономізація закладів охорони здоров’я
вторинної (спеціалізованої), третинної
(високоспеціалізованої) та екстреної медичної
допомоги (зміна організаційно-правової форми з
комунальної установи на комунальне
некомерційне підприємство), відсотків загальної
кількості закладів охорони здоров’я, що надають
вторинну (спеціалізовану), третинну
(високоспеціалізовану) та екстрену медичну
допомогу

Забезпечення комп’ютеризації та реєстрації в
електронній системі охорони здоров’я закладів
охорони здоров’я (крім закладів охорони
здоров’я, які надають первинну медичну
допомогу, та закладів охорони здоров’я, які
розташовані на території областей, мм. Києва та
Севастополя, але підпорядковані МОЗ, іншим
центральним органам виконавчої влади,
приватних закладів охорони здоров’я):

3

1) кількість закладів охорони здоров’я
вторинної (спеціалізованої), третинної
(високоспеціалізованої) та екстреної
медичної допомоги станом на останній
день періоду, одиниць
2) кількість закладів охорони здоров’я
вторинної (спеціалізованої), третинної
(високоспеціалізованої) та екстреної
медичної допомоги, які мають статус
комунального некомерційного підприємства
(дані згідно з ЄДРПОУ), станом на останній
день періоду, одиниць
загальна кількість закладів охорони здоров’я
(крім закладів охорони здоров’я, які надають
первинну медичну допомогу, та закладів
охорони здоров’я, які розташовані на
території областей, мм. Києва та
Севастополя, але підпорядковані МОЗ,
іншим центральним органам виконавчої
влади, приватних закладів охорони здоров’я)
станом на останній день періоду, одиниць

4

5

Комунальне
некомерційне
підприємство
«Олександрівська
ЦРЛ»

Гресь А.Д.

Комунальне
некомерційне
підприємство
«Олександрівська
ЦРЛ»

Гресь А.Д.

Комунальне
некомерційне
підприємство
«Олександрівська
ЦРЛ»

Гресь А.Д.

5
1

2

3
загальна кількість закладів охорони здоров’я
(крім закладів охорони здоров’я, які надають
1) забезпечення комп’ютеризації закладів
первинну медичну допомогу, та закладів
охорони здоров’я, відсотків загальної кількості
охорони здоров’я, які розташовані на
закладів охорони здоров’я (крім закладів охорони території областей, мм. Києва та
здоров’я, які надають первинну медичну
Севастополя, але підпорядковані МОЗ,
допомогу, та закладів охорони здоров’я, які
іншим центральним органам виконавчої
розташовані на території областей, мм. Києва та
влади, приватних закладів охорони
Севастополя, але підпорядковані МОЗ, іншим
здоров’я), що відповідають мінімальним
центральним органам виконавчої влади,
вимогам щодо комп’ютеризації закладів
приватних закладів охорони здоров’я)
охорони здоров’я відповідно до вимог
НСЗУ, станом на останній день періоду,
одиниць
загальна кількість закладів охорони здоров’я
2) забезпечення реєстрації закладів охорони
(крім закладів охорони здоров’я, які надають
здоров’я в електронній системі охорони здоров’я,
первинну медичну допомогу, та закладів
відсотків загальної кількості закладів охорони
охорони здоров’я, які розташовані на
здоров’я (крім закладів охорони здоров’я, які
території областей, мм. Києва та
надають первинну медичну допомогу, та закладів
Севастополя, але підпорядковані МОЗ,
охорони здоров’я, які розташовані на території
іншим центральним органам виконавчої
областей, мм. Києва та Севастополя, але
влади, приватних закладів охорони
підпорядковані МОЗ, іншим центральним
здоров’я), що зареєстровані в електронній
органам виконавчої влади, приватних закладів
системі охорони здоров’я, станом на
охорони здоров’я)
останній день періоду, одиниць

4

5

Комунальне
некомерційне
підприємство
«Олександрівська
ЦРЛ»

Гресь А.Д.

Комунальне
некомерційне
підприємство
«Олександрівська
ЦРЛ»

Гресь А.Д.

6
1

9

10

2

Рівень охоплення щепленнями відповідно до
річного календаря профілактичних щеплень в
Україні, відсотків кількості населення, що
повинно зробити щеплення

Протяжність автомобільних доріг загального
користування місцевого значення, на яких
проведено капітальний ремонт, реконструкцію,
відсотків загальної протяжності доріг загального
користування місцевого значення, що
потребують ремонту, реконструкції

3
1) загальна чисельність населення, що
повинно зробити щеплення відповідно до
затвердженого річного календаря
профілактичних щеплень в Україні,
тис.осіб
2) чисельність населення, що зробило
щеплення відповідно до річного календаря
профілактичних щеплень в Україні, станом
на останній день періоду, тис.осіб
1) довжина автомобільних доріг
загального користування місцевого
значення, що потребують ремонту,
реконструкції, станом на 01 січня звітного
року, кілометрів
2) довжина автомобільних доріг
загального користування місцевого
значення, на яких проведено
капітальний ремонт, реконструкцію,
наростаючим підсумком з початку року
станом на останній день періоду,
кілометрів

4

5

Комунальне
некомерційне
підприємство
«Олександрівський районний
центр
первинної
медикосанітарної допомоги».

Зубаха О.С.

Комунальне
некомерційне
підприємство
«Олександрівський районний
центр
первинної
медикосанітарної допомоги».

Зубаха О.С.

Відділ житлово-комунального
господарства , містобудування ¸
архітектури, інфраструктури,
енергетики та захисту довкілля
райдержадміністрації

Відділ житлово-комунального
господарства , містобудування ¸
архітектури, інфраструктури,
енергетики та захисту довкілля
райдержадміністрації

Юрченко Т.В.
Стьожка В.І.

Юрченко Т.В.
Стьожка В.І.

7
1

2

3) довжина автомобільних доріг
загального користування місцевого
значення, на яких проведено поточний
(середній) ремонт, наростаючим
підсумком з початку року станом на
останній день періоду, кілометрів
4) площа автомобільних доріг
загального користування місцевого
значення, на яких проведено ямковий та
поточний дрібний ремонт, наростаючим
підсумком з початку року станом на
останній день періоду, .метрів

11

Забезпечення прийняття в експлуатацію об’єктів
незавершеного будівництва комунальної форми
власності, проектний строк реалізації яких
перевищено на три та більше років, відсотків
загальної кількості об’єктів незавершеного
будівництва комунальної форми власності,
проектний строк реалізації яких перевищено на
три та більше років

4

3

1) кількість об’єктів незавершеного
будівництва комунальної форми
власності, проектний строк реалізації
яких перевищено на три та більше років,
станом на останній день періоду,
одиниць
2) кількість прийнятих в експлуатацію
об’єктів незавершеного будівництва
комунальної форми власності, проектний
строк реалізації яких перевищено на три та
більше років, станом на останній день
періоду, одиниць

5

к

Відділ житловокомунального
господарства ,
містобудування ¸
архітектури,
інфраструктури,
к
енергетики
та захисту
довкілля
райдержадміністрації

Юрченко Т.В.
Стьожка В.І.

о
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Юрченко Т.В.

8
1

12

13

2

Охоплення території області спроможними
територіальними громадами, які мають високий
та середній рівень спроможності відповідно
доМетодики формування спроможних
територіальних громад, відсотків загальної
кількості утворених спроможних об’єднаних
територіальних громад

Сумарна потужність альтернативних джерел
енергії (електричної та теплової), відсотків
приросту

3
1) кількість утворених спроможних
об’єднаних територіальних громад станом на
останній день періоду, одиниць
2) кількість утворених спроможних
об’єднаних територіальних громад, які
мають високий рівень спроможності
відповідно доМетодики формування
спроможних територіальних громад, станом
на останній день періоду, одиниць
3) кількість утворених спроможних
об’єднаних територіальних громад, які
мають середній рівень спроможності
відповідно доМетодики формування
спроможних територіальних громад, станом
на останній день періоду, одиниць
4) кількість утворених спроможних
об’єднаних територіальних громад, які
мають низький рівень спроможності
відповідно доМетодики формування
спроможних територіальних громад, станом
на останній день періоду, одиниць
енергія (електрична та теплова), що
вироблена в районі з використанням
альтернативних джерел енергії,
наростаючим підсумком з початку року
станом на останній день періоду, мВт
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5

Юрченко Т.В.

Юрченко Т.В.
Давидов С.Є.

9
1

14

15

2

3
1) загальна площа земель регіону державної
та комунальної власності станом на 01 січня
Рівень інвентаризації земель регіону державної та звітного року, тис.кв.кілометрів
комунальної власності, відсотків загальної площі
2) загальна площа інвентаризованих земель
земель регіону державної та комунальної
регіону державної та комунальної власності
власності
станом на останній день періоду,
тис.кв.кілометрів
Виконання бюджетної програми “Державний
фонд регіонального розвитку”:
1) оголошення про проведення оцінки та
конкурсного відбору інвестиційних програм
і проектів, що можуть реалізовуватися за
рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку у звітному році,
1) підготовчий етап - оголошення та проведення
виконано/ не виконано
конкурсного відбору, відсотків обсягу виконання 2) проведення оцінки та конкурсного
завдань за етапом
відбору регіональною комісією
інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку, що можуть
реалізовуватися за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку у
звітному році, виконано/ не виконано

4
Відділ в
Олександрівському
районі Головного
управління
Держгеокадастру у
Кіровоградській
області

Відділ житловокомунального
господарства ,
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5
Карпенко А.В.
Хоменко С.С.

Юрченко Т.В.

10
1

2

3
3) формування за результатами оцінки
та конкурсного відбору, проведених
регіональною комісією, узагальненого
переліку інвестиційних програм і
проектів, що можуть реалізовуватися на
відповідній території за рахунок коштів
державного фонду регіонального
розвитку у звітному році, та подання
його в установленому порядку
Мінрегіону, виконано/не виконано
4) схвалення комісією з оцінки та відбору
інвестиційних програм та проектів
регіонального розвитку, що можуть
реалізовуватися за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку,
утвореною Мінрегіоном, оцінки та перевірки
відповідності поданих обласними,
Київською та Севастопольською міськими
держадміністраціями документів вимогам
законодавства (крім пропозицій стосовно
програм і проектів, що мають на меті
розвиток спортивної інфраструктури,
погоджених з МКМС, та проектів переможців конкурсного відбору
“Всеукраїнський громадський бюджет”),
виконано/не виконано

4
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Юрченко Т.В.

11
1

2

2) етап фінансування - рівень використання
коштів державного фонду регіонального
розвитку, відсотків обсягу спрямованих
асигнувань

16

Рівень використання коштів дорожнього фонду,
передбачених для будівництва, реконструкції,
ремонту та утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого значення,
вулиць і доріг комунальної власності у населених
пунктах, відсотків обсягу спрямованих
асигнувань

3
1) обсяг коштів, передбачений розподілом на
відповідний рік за загальним та спеціальним
фондом, тис.гривень
2) обсяг спрямованих асигнувань
наростаючим підсумком з початку року
станом на останній день періоду,
тис.гривень
3) обсяг касових видатків наростаючим
підсумком з початку року станом на
останній день періоду, тис.гривень
1) обсяг коштів, передбачених розподілом на
відповідний рік за загальним та спеціальним
фондом, тис.гривень
2) обсяг спрямованих асигнувань
наростаючим підсумком з початку року
станом на останній день періоду,
тис.гривень
3) касові видатки наростаючим
підсумком з початку року станом на
останній день періоду, тис.гривень

4
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Шията В.І.

12
1

2

17

Рівень надходжень податку на доходи фізичних
осіб на одну особу наявного населення станом на
01 січня попереднього року, відсотків рівня
відповідного періоду попереднього року

18

Рівень виконання доходів загального фонду
зведеного бюджету району, (без міжбюджетних
трансфертів), відсотків затверджених місцевими
радами річних показників

19

Обсяг доходів зведеного бюджету району,
відсотків рівня відповідного періоду
попереднього року

3
1) обсяг податку на доходи фізичних осіб на
одну особу станом на звітну дату, тис. грн.
2) обсяг податку на доходи фізичних осіб на
одну особу у відповідному періоді
попереднього року, тис.гривень

4

5

1) обсяг коштів, затверджений
місцевими радами на відповідний рік (з
урахуванням змін), тис.гривень
2) обсяг надходження коштів наростаючим
підсумком з початку року станом на звітну
дату, тис.гривень
1) обсяг надходження коштів загального
фонду наростаючим підсумком з початку
року станом на звітну дату, тис.гривень
2) обсяг надходження коштів загального
фонду наростаючим підсумком з початку
року у відповідному періоді попереднього
року, тис.гривень
3) обсяг надходження коштів спеціального
фонду наростаючим підсумком з початку
року станом на звітну дату, тис.гривень

Фінансовий
відділ
райдержадмініст
рації

Шията В.І.

13
1

20

21

22

2

Обсяг капітальних видатків зведеного бюджету
району, відсотків рівня відповідного періоду
попереднього року

Рівень надходження плати за землю (земельного
податку та орендної плати) до зведеного
бюджету району, відсотків рівня відповідного
періоду попереднього року

Вартість закупівель, проведених районною,
держадміністрацією, її структурними
підрозділами та підприємствами, установами,
організаціями, які належать до сфери її
управління, в електронній системі закупівель,
відсотків загальної вартості закупівель

3
4) обсяг надходження коштів спеціального
фонду наростаючим підсумком з початку
року у відповідному періоді попереднього
року, тис.гривень
1) обсяг касових видатків наростаючим
підсумком з початку року станом на звітну
дату, тис.гривень
2) обсяг касових видатків наростаючим
підсумком з початку року у відповідному
періоді попереднього року, тис.гривень
1) обсяг надходження плати за землю
наростаючим підсумком з початку року на
звітну дату, тис.гривень
2) обсяг надходження плати за землю
наростаючим підсумком з початку року у
відповідному періоді попереднього року,
тис.гривень
1) сума коштів за договорами,
укладеними районною адміністрацією, її
структурними підрозділами та
підприємствами, установами,
організаціями, які належать до сфери її
управління, в електронній системі
закупівель наростаючим підсумком з
початку року станом на останній день
періоду, тис.гривень

4
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Шията В.І.

Юрченко Т.В.
Тимко С.М.
Яровий Ю.А.
Поліщук Л.В.
Ковтун Л.В.
Гресь А.Д.
Зубаха О.С.
Безпечний О.І.
Емірова Л.І.
Приходько Т.В.
Панченко Я.О.

14
1

23

2

Відкриті торги, які проводяться районною
держадміністрацією, її структурними
підрозділами та підприємствами, установами,
організаціями, які належать до сфери її
управління:

3
4
2) сума коштів за договорами, укладеними
районною держадміністрацією, її структурними
підрозділами та підприємствами, установами,
організаціями, які належать до сфери її
управління, без застосування електронної
системи закупівель наростаючим підсумком з
Відділ житловопочатку року станом на останній день періоду комунального
господарства ,
3) сума коштів за договорами, укладеними
містобудування ¸
районною держадміністрацією, її
архітектури,
інфраструктури,
структурними підрозділами та
енергетики та захисту
підприємствами, установами, організаціями,
довкілля
які належать до сфери її управління, усього
райдержадміністрації
наростаючим підсумком з початку року
станом на останній день періоду, тис.гривень

5
Юрченко Т.В.
Тимко С.М.
Яровий Ю.А.
Поліщук Л.В.
Ковтун Л.В.
Гресь А.Д.
Зубаха О.С.
Безпечний О.І.
Емірова Л.І.
Приходько Т.В.
Панченко Я.О.
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1) відкриті торги, що відбулися, - середня
кількість учасників відкритих торгів, відсотків
приросту

2) відкриті торги, які оскаржені учасниками в
Антимонопольному комітеті, - частка
задоволених Антимонопольним комітетом скарг
на відкриті торги, відсотків загальної кількості
скарг

3

4

5
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Юрченко Т.В.
Тимко С.М.
Яровий Ю.А.
Поліщук Л.В.
Ковтун Л.В.
Гресь А.Д.
Зубаха О.С.
Безпечний О.І.

середня кількість учасників на одну
закупівлю в електронній системі закупівель,
у відкритих торгах, які проведені районною,
держадміністрацією, її структурними
підрозділами та підприємствами,
установами, організаціями, які належать до
сфери їх управління, одиниць
1)кількість скарг, поданих до
Антимонопольного комітету на відкриті
торги, які проведені районною,
держадміністрацією, її структурними
підрозділами та підприємствами,
установами, організаціями, які належать
до сфери їх управління, наростаючим
підсумком з початку року станом на
останній день періоду, одиниць
2) кількість скарг, задоволених
Антимонопольним комітетом, на відкриті
торги, які проведені районною,
держадміністрацією, її структурними
підрозділами та підприємствами,
установами, організаціями, які належать до
сфери їх управління,наростаючим підсумком
з початку року станом на останній день
періоду, одиниць

16
1

24

2
Прострочена кредиторська заборгованість з
виплати заробітної плати (з нарахуваннями)
працівникам бюджетних установ, які
утримуються за рахунок коштів місцевих
бюджетів, відсотків приросту

3
обсяг простроченої кредиторської
заборгованості з виплати заробітної плати (з
нарахуваннями) працівникам бюджетних
установ, які утримуються за рахунок коштів
місцевих бюджетів, станом на звітну дату,
тис.гривень
______________________
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Шията В.І.
Ковтун Л.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Олександрівської районної
державної адміністрації
03 березня 2020 року № 69-р
Форма
ІНФОРМАЦІЯ
за показниками ефективності діяльності голови Олександрівської районної державної адміністрації
____________________________________________________________________________________________________________________
(назва структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України в районі, виконавчих комітетів селищних, сільських рад

за_______________________2020 року
(період)

№
п/п

Найменування показника

Інформація за
показником

Одиниця
виміру

у базовому
періоді

Значення показника
у попередньому
до звітного
періоді

у звітному
періоді

Примітка: Визначення періодів для звітування згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року №35:
базовий період – квартал, що передує кварталу, в якому призначено голову місцевої держадміністрації;
попередній період – квартал, що передує звітному періоду;
звітний період – квартал, за підсумками якого проводиться моніторинг та оцінка ефективності діяльності голови
райдержадміністрації
_________________________________

