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від “02“ квітня 2014 року

№ 90-р
м. Знам’янка

Про підсумки економічного і
соціального розвитку Знам’янського
району за 2013 рік
Структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними
органами міністерств і відомств України в районі, органами самоврядування
району, суб’єктами господарювання у 2013 році вживалися заходи, спрямовані
на забезпечення виконання основних показників і завдань, визначених
районною програмою економічного і соціального розвитку Знам'янського
району на 2013 рік (далі – Програма), Комплексною програмою соціальноекономічного та культурного розвитку Знам'янського району на період 20112015 років ("Центральний регіон – 2015") (далі – районна програма
"Центральний регіон-2015"), затверджених відповідно рішеннями районної
ради від 21 грудня 2012 року №325 та від 22 березня 2011 року № 54.
У рамках виконання основних завдань і заходів Програми у січні-грудні
2013 року забезпечено:
у галузі промисловості:
обсяг реалізованої промислової продукції склав 56 млн. 640,2 тис. грн.,
що до рівня минулого року становить 116,9% (відповідно до програми 101,2%),
збільшення відбулося за рахунок реалізації переробної продукції
ТОВ АФ "Хлібодар", ТОВ "Пантазіївське";
обсяг реалізованої промислової продукції в розрахунку на одиницю
населення склав 2363,6грн. проти 1984,5 грн. у 2012 році;
індекс виробництва промислової продукції по підприємствах району
склав 93,7% (відповідно до програми 103,5%); найбільший індекс виробництва
продукції забезпечили підприємства добувної галузі – 102,6% (відповідно до
програми 101,0%); індекс виробництва переробної галузі – 92,1% (відповідно
до програми 103,5%);
у галузі сільського господарства:
індекс обсягу сільськогосподарського виробництва по всіх категоріях
господарств району за звітний період склав 110,0% або 577,6 млн. грн.
(відповідно до програми 529,373 млн. грн. та 106,0%);
індекс
обсягу
сільськогосподарського
виробництва
по
сільськогосподарських підприємствах склав 122,7% або 462,1 млн. грн.
(відповідно до програми 367,636 млн. грн. та 106,8%), що забезпечило
виробництво продукції сільського господарства у розрахунку на одиницю
населення в розмірі 18980,0 грн. проти 15472,0 грн. у січні-грудні 2012 року.
Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва по всіх категоріях
господарств району склав 111,3% або 504,9 млн. грн. (відповідно до програми
452,1 млн. грн. та 107,3%), у тому числі індекс обсягу виробництва продукції

рослинництва по сільськогосподарських підприємствах склав 123,3% або
449,9 млн. грн. (відповідно до програми 362,7 млн. грн. та 108,3%);
основною спеціалізацією сільськогосподарських підприємств району в
галузі рослинництва залишається вирощування зернових та технічних культур
питома вага яких відповідно становить 62,8% (42,3 тис. га) та 35,1%
(23,7 тис. га), у тому числі:
валовий збір зернових склав 250,0 тис. тонн, що становить 138,2% до
рівня 2012 року, при середній урожайності 59 ц/га (середньообласний показник
46,5 ц/га));
валовий збір соняшнику склав 46,6 тис. тонн, що становить 124,1% до
рівня 2012 року, при урожайності 31,7 ц/га (середньообласний показник
26,1 ц/га);
валовий збір цукрового буряку склав 33,8 тис. тонн, що становить 62,9%
до рівня 2012 року у зв'язку із зменшенням посівних площ на 39,2%, при
урожайності 362,6 ц/га (середньообласний показник 342,5 ц/га));
валовий збір овочів склав 2,9 тис. тонн, що становить 64,4% до рівня
2012 року у зв'язку із зменшенням посівних площ на 37,3%, при урожайності
71,7 ц/га (середньообласний показник 103 ц/га)).
У тваринницькій галузі:
індекс обсягу виробництва продукції тваринництва по всіх категоріях
господарств району склав 102,1% або 72,7 млн. грн. (відповідно до програми
77,3 млн. грн. та 99,1%), у тому числі індекс обсягу виробництва продукції
тваринництва по сільськогосподарських підприємствах склав 104,7% або
12,2 млн. грн. (відповідно до програми 4,9 млн. грн. та 53,0%);
по всіх категоріях господарств району зменшено поголів'я великої рогатої
худоби на 6,1% (4818гол.), корів – на 2,1% (2595 гол.), птиці – на 43,3%
(101,9 тис. шт.), поголів’я свиней збільшено на 0,5% (11744 гол.); по
сільськогосподарських підприємствах зменшено поголів'я великої рогатої
худоби на 34,2% (586 гол.), корів – на 13,3% (248 гол.), поголів'я птиці відсутнє,
поголів’я свиней збільшено на 0,6% (5593 гол.);
за звітний період по всіх категоріях господарств збільшено виробництво
м'яса на 7,0% (3049,3 тонни), реалізацію м’яса – на 7,7% (3068,7 тонни),
виробництво молока - на 0,1% (12613 тонн), виробництво яєць залишається на
рівні 2012 року; по сільськогосподарських підприємствах збільшено
виробництво м'яса на 13,1%, за рахунок збільшення виробництва свинини
збільшено реалізацію м'яса на 15,2% (виробництво: 2013 рік – 961,3 тонн,
2012 – 850 тонн; реалізація: у 2013 – 980,7 тонн, 2012-851,1 тонн); виробництва
молока зменшено на 95,7% (16,3тонн).
На виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної державної
адміністрації від 11 липня 2013 року № 351-р "Про формування запасів
продовольчої пшениці врожаю 2013 року для виробництва хліба та
хлібобулочних виробів" станом на 01квітня 2014 року по Знам'янському району
запаси продовольчої пшениці складають 1960 тонн, що становить 105% до
завдання.
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Виплата орендної плати за 2013 рік за оренду земельних часток (паїв)
складає 46 млн.996,5 тис. грн., що становить 100,3% до нарахованої.
Згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня
2011 року № 246 "Про затвердження Порядку використання сум податку на
додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального
фонду державного бюджету" (зі змінами) станом на 10 січня 2014 року
прийнято від сільських рад району реєстри та надано департаменту
агропромислового розвитку Кіровоградської обласної державної адміністрації
відомості:
про нарахування дотації 900 фізичним особам за збереження 1273 голів
молодняку великої рогатої худоби на суму 481,750 тис. грн.;
про нарахування сум дотацій за продану на забій худобу 5 фізичним
особам за 3957 кг м'яса на суму 9,893 тис. грн.;
про суми часткового відшкодування витрат на закупівлю установки
індивідуального доїння 5 фізичним особам на суму 19,350 тис. грн.;
погашено кредиторської заборгованості за 2012 рік на суму 166 тис. грн.
Всього проплачено платіжні доручення на загальну суму 618,23 тис. грн.
та зареєстрована кредиторська заборгованість на суму 57,513 тис. грн.
Орендна плата: за землю в порівняні з 2012 роком збільшилась на
13,73 грн. і склала 687,56 грн. за 1 га, за водне дзеркало – на 51,91 грн.
(415,67 грн.); орендна ставка у 2013 році за 1 га склала 3,31%.
У сфері зовнішньоекономічної діяльності темп зростання обсягу експорту
товарів за січень-грудень 2013 року очікується в сумі 4653,8 тис. дол. США, що
до рівня 2012 року становитиме 100,2% (відповідно до програми 102,0%), обсяг
імпорту складе 82,6 тис. дол. США (відповідно до програми 102,0%),
коефіцієнт покриття експортом імпорту становить 56,3. Основу товарної
структури експорту становили: зернові культури (82,7%), деревина і вироби із
дерева (18,9%).
У звітному періоді продовжено роботу щодо виконання завдань по
розвитку внутрішнього споживчого ринку. За січень-грудень 2013 року обсяг
обороту роздрібної торгівлі очікується на рівні 78,5 млн. грн., що до рівня
2012 року становитиме 93,7% (відповідно до програми 105,4%). Одним із
чинників, який вплинув на зменшення обсягу товарообігу, є призупинення
діяльності автозаправочних станцій "ТОВ "Титан-Ойл", ТОВ "Альянс-Холдінг",
підприємства ЗАТ "Максим-М.
Продовжено реалізацію проекту "Купуй Кіровоградське", у якому беруть
участь 13 об'єктів роздрібної торгівлі, підприємства-виробники переробної
галузі, сільськогосподарські підприємства, що вплинуло на результати роботи
галузі торгівлі, а також на утримання стабільної цінової ситуації на
споживчому ринку району. Забезпечено функціонування 13 соціальних
куточків з продажу продовольчих товарів за доступними цінами та належної
якості, соціально незахищеним та малозабезпеченим верствам населення.
З метою утримання стабільної цінової ситуації сільськогосподарські
підприємства та переробні підприємства району брали участь у передсвяткових
ярмарках у районі та області; взято участь: в обласному конкурсі якості

продукції (товарів, робіт, послуг) "Кращі товари Кіровоградщини" із
залученням ТОВ МП "Мрія"; у Всеукраїнській агропромисловій виставці
"АГРОЕКСПО – 2013".
Аптечні заклади комунального підприємства "Районна аптечна мережа"
(4 аптеки, 15 точок в ФАПах) та ПАТ "Ліки Кіровоградщини" (2 аптеки,
2 кіоски, 2 точки в ФАПах) забезпечили дотримання положень Меморандуму в
частині цінової ситуації, підписаного 18 вересня 2013 року з Кіровоградської
облдержадміністрацією.
У 2013 році надходження податків і зборів до загального і спеціального
фондів бюджетів усіх рівнів склали 45223,2 тис. грн. або 110,7% до плану
2013 року (40841,9 тис. грн.) та 108,7% до відповідного періоду 2012 року, в
тому числі: надходження платежів до державного бюджету – 2795,8 тис. грн.
при плані 2874,8 тис. грн. (97,3%), що складає 67,5% до відповідного періоду
2012 року; надходження до місцевого бюджету (в контингенті) –
42427,4 тис. грн. при плані 37967,1 тис. грн. (111,7%), що складає 113,2% до
відповідного періоду 2012 року.
Податковий борг до зведеного бюджету становить 1083,0 тис. грн., у тому
числі: до державного бюджету – 556,8 тис. грн., обсяг якого зменшився на
22,9 тис. грн. (4,0%) у порівнянні з початком 2013 року; до місцевого
бюджету – 526,2 тис. грн., обсяг якого збільшився на 11,7 тис. грн. (2,3%) у
порівнянні з початком 2013 року.
З метою виконання завдання програми в частині підвищення доходів
громадян організовано обстеження підприємств, організацій та установ з
питань дотримання законодавства щодо оплати праці: забезпечено роботу
районної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
(проведено 12 засідань) та районної робочої групи з питань легалізації виплати
заробітної плати і зайнятості населення у Знам'янському районі (13 засідань).
Реальна середньомісячна заробітна плата у січні-грудні 2013 року, в
порівнянні з відповідним періодом минулого року, зросла на 1,5% і становить
2325 грн. (відповідно до програми 2735 грн.).
Збережено тенденції перевищення прожиткового мінімуму та мінімальної
заробітної плати на одну працездатну особу за місяць у 1,9 рази (на
1107,0 грн.). Не допущено заборгованості із заробітної плати на економічноактивних підприємствах району.
У рамках реалізації завдань Програми щодо поліпшення ситуації у сфері
зайнятості населення у січні-грудні 2013 року:
створено 399 нових робочих місць, річне завдання виконано на 114%
(350 робочих місць), у тому числі: у галузі сільського господарства –
172, промисловості – 41, торгівлі – 110;
збережено високий рівень співвідношення кількості створених до
ліквідованих робочих місць 319,2% (ліквідовано 125 робочих місця);
рівень зареєстрованого безробіття склав 3,89% проти 3,25% у січні-грудні
2013 року;
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чисельність незайнятого населення, яке зареєстроване у Знам'янському
міськрайонному центрі зайнятості станом на 01 січня 2014 року становить
564 чоловік;
працевлаштовано 678 осіб з числа мешканців району, що становить
113,% до завдання (600 осіб) та 107,3% до відповідного рівня 2012 року;
за січень-грудень 2013 року отримали одноразову допомогу для
започаткування підприємницької діяльності 15 безробітних на загальну суму
150,2 тис. грн. за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового соціального
страхування України на випадок безробіття.
З метою реалізації програмних завдань щодо посилення соціального
захисту громадян виконано комплекс заходів. Серед найбільш значимих
результатів за 2013 рік є:
1) забезпечення надання різних видів державної допомоги, пільг та
субсидій окремим категоріям населення, з них на суму:
з оплати житлово-комунальних послуг – 1891,1 тис. грн.;
для придбання твердого палива та скрапленого газу – 720,0 тис. грн.;
з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг та
компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 659,9 тис. грн.;
надання державної допомоги 2,9 тис. сім’ям з дітьми, малозабезпеченим
сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової допомоги дітям –
29742,5 тис. грн.;
надання державної допомоги 56 особам на догляд за інвалідом І або
II групи внаслідок психічного розладу – 782,8 тис. грн.;
2)
охоплення
соціальним
обслуговуванням
2923
одиноких
непрацездатних осіб, яким надається понад 49 різних видів соціальних послуг;
3) реалізація програми санаторного оздоровлення ветеранів війни та
інвалідів, для чого з обласного бюджету профінансовано 7 тис. грн.; станом
на 01 січня 2014 року придбано 2 санаторно-курортні путівки до
КП "Знам’янська обласна бальнеологічна лікарня" для одного учасника
бойових дій та одного учасника війни.
Станом на 01 січня 2014 року розподілено та підготовлено виплатних
документів на загальну суму 40602,42 тис. грн., що у порівнянні з 2012 роком
збільшилось у 1,2 рази (34457,6 тис. грн.), у тому числі на суму:
державний бюджет – 2270,4 тис. грн. (2066,9 тис. грн.);
субвенції державного бюджету місцевим бюджетам –37078,0 тис. грн.
(31762,0 тис. грн.);
обласного бюджету – 905,8 тис. грн. (340,1 тис. грн.);
районного бюджету – 348,2 тис. грн.
У сфері житлово-комунального господарства за січень-грудень 2013 року:
рівень оплати за спожиту електроенергію та спожитий газ з початку року
склав відповідно 101,2% та 104,52% (у 2012 році – 100,3% та 98,1%);
рівень заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг,
відсотків до початку звітного року становить 77,6 % проти 125,6% у 2012 році;

у населених пунктах району відновлено 16,4 км мереж вуличного
освітлення загальною вартістю 116,6 тис. грн. (у тому числі проведено
реконструкцію вуличного освітлення в с. Суботці вартістю 102,3 тис. грн.);
побудовано та прийнято в експлуатацію 15 індивідуальних житлових
будинків, загальною площею 2283 м2, що складає 97,3% до рівня 2012 року;
обсяг введення в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. населення
складає 922,0 м2 загальної площі проти 935,5 м2 у 2012 році;
виконано капітальний і поточний ремонт вулично-дорожньої мережі
населених пунктів району за рахунок коштів місцевих бюджетів, інших джерел
на загальну суму 747,0 тис. грн., у тому числі: за рахунок коштів державного
бюджету – 666,8 тис. грн., місцевого бюджету – 80,3 тис. грн.;
вжито заходи щодо покращення стану санітарної очистки населених
пунктів на суму 76,0 тис. грн., ліквідовано 35 несанкціонованих сміттєзвалищ
орієнтовним обсягом 0,72 тис. куб. м;
встановлено 10 засобів обліку води суб’єктами господарювання, що
здійснюють господарську діяльність у сфері централізованого водопостачання
на джерелах питного водозабезпечення.
У звітному періоді на виконання регіональної ініціативи "Стоп радон"
проведено обстеження приміщень загальноосвітніх та дошкільних навчальних
закладів району та вживалися заходи щодо зменшення активності радону.
Протягом звітного періоду здійснювалося фінансування заходів,
спрямованих на вирішення актуальних завдань соціально-економічного
розвитку Знам’янського району за рахунок коштів державного, районного,
місцевого бюджетів та коштів суб’єктів господарювання району на загальну
суму 9032,2 тис. грн., у тому числі за рахунок коштів: державного –
1324,1 тис. грн.; обласного – 118,0 тис. грн.; районного – 835,2 тис. грн.;
місцевого – 1238,2 тис. грн., суб'єктів господарювання – 5516,7 тис. грн..
У рамках реалізації завдань Програми щодо поліпшення якості надання
послуг у гуманітарній сфері протягом січня-грудня 2013 року виконано
54 соціальні заходи, сума освоєних коштів склала 4 млн. 327,5 тис. грн., а саме
по галузях освоєно коштів на реалізацію заходів:
освіти – 23 (2319,0 тис. грн.);
охорони здоров'я – 4 (191,1 тис. грн.);
культури – 2 (94,1 тис. грн.);
газифікація – (384,5 тис. грн.);
дороги – (747,0 тис. грн.);
водопостачання та водовідведення – (31,9 тис. грн.);
культурна спадщина – (121,1 тис. грн.);
благоустрій території – (50,4 тис. грн.);
освітлення – (135,1 тис. грн.);
інші – (253,3 тис. грн.).
Проведення комплексу ремонтних робіт у соціальній сфері забезпечило
впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективності відповідно до
завдань районної програми енергоефективності Знам`янського району на період
до 2015 року, а саме:
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у сфері галузі освіти проведено заміну 156 вікон на металопластикові
(залишилося 1239), здійснено утеплення фасадів загальною площею 3247 м2;
у галузі охорони здоров'я замінено 224 вікна (залишилось 359 вікон),
здійснено утеплення фасадів на площі 3310 м2..
Впровадження вищезазначених заходів забезпечило економію паливноенергетичних ресурсів та коштів у галузях:
освіти: електроенергії – 78,1 тис. кВт/годин (96,7 тис. грн.), газу –
62,4 тис. м3 (290,0 тис. грн.);
охорони здоров'я: електроенергії – 79,025 тис. кВт/годин (90,6 тис. грн.),
теплопостачання – 1479.1 тис. грн.
Разом з тим, аналізуючи стан економічного і соціального розвитку району
протягом 2013 року , необхідно зазначити основні існуючі проблеми, які
перешкоджають стабільному розвитку території і потребують негайного
вирішення:
у галузі агропромислового розвитку: по сільськогосподарських
підприємствах зменшено поголів'я великої рогатої худоби на 32,2%, у тому
числі поголів'я корів на 13,3%; відсутнє поголів’я птиці по
сільськогосподарських підприємствах; зменшено виробництва молока на
95,7%;
спад виробництва промислової продукції склав 6,3%;
у сфері споживчого ринку не досягнуто рівня минулого року по обсягах
товарообігу;
зменшено, в порівняні з відповідним періодом минулого року,
надходження платежів до державного бюджету на 32,5%;
недостатність реалізації інвестиційних проектів в рамках програми
"Центральний регіон – 2015";
зменшення обсягів капітальних інвестицій в економіку району в
порівняні з 2012 роком на 23,2%.
З метою забезпечення виконання основних показників та завдань
розвитку економіки та соціальної сфери, визначених Програмою:

2) забезпечити безумовне виконання заходів, передбачених програмою
економічного і соціального розвитку Знам'янського району на 2014 рік;
3) забезпечити проведення моніторингу показників розвитку відповідних
галузей і сфер діяльності та вжити невідкладних заходів щодо збереження їх
позитивної динаміки, вирішення проблемних питань, які перешкоджають їх
розвитку;
4) забезпечити на належному рівні координацію роботи у частині
забезпечення реалізації завдань Програми "Центральний регіон – 2015";
5) провести організаційну роботу із суб’єктами господарської діяльності
щодо максимального залучення підприємств (філій, структурних підрозділів)
до облікового кола підприємств, які звітують в органи статистики, та надання
ними згоди на використання відповідними структурними підрозділами
райдержадміністрації статистичної звітності про результати діяльності вище
зазначених підприємств.

1. Відмітити, що структурними підрозділами райдержадміністрації,
територіальними органами міністерств і відомств України в районі та органами
місцевого самоврядування у 2013 році вжито комплекс заходів, виконання яких
забезпечило галузевий розвиток економіки та інших сфер діяльності, вирішення
проблемних питань, а також залучення додаткових ресурсів і коштів для
поліпшення ситуації у соціально-економічному розвитку району.
2.
Керівникам
структурних
підрозділів
райдержадміністрації,
територіальних органів міністерств і відомств України в районі у межах
повноважень:
1) детально проаналізувати тенденції у розвитку галузей і сфер діяльності
за відповідними напрямками, з урахуванням показників оцінки Кіровоградської
обласної державної адміністрації результатів діяльності райдержадміністрацій і
міст області за січень-грудень 2013 року;

3. Першому заступнику голови районної державної адміністрації
Молодченку Д.М., заступнику начальника управління, начальнику відділу
інженерно-технічного забезпечення та кадрової роботи управління
агропромислового розвитку райдержадміністрації Чубін О.І. у межах
повноважень:
1) провести організаційну роботу, спрямовану на успішне проведення
комплексу весняно-польових робіт; вжити заходи щодо повного ресурсного
забезпечення сільгосптоваровиробників району усіх форм власності
необхідними матеріально-технічними ресурсами, у першу чергу, мінеральними
добривами, засобами захисту рослин, пально-мастильними матеріалами,
насінням ярих культур;
2) забезпечити дотримання структури посівних площ, приділивши
особливу увагу посіву ярих зернових культур, зокрема, круп'яних, цукрового
буряку та овочів;
3)
проаналізувати
стан
розвитку
галузі
тваринництва
в
сільськогосподарських підприємствах району за 2013 рік, вжити заходів щодо
можливостей надолуження та зростання поголів’я великої рогатої худоби, у
тому числі корів, відродження птахівництва.
4) забезпечити участь сільгосптоваровиробників району усіх форм
власності у ярмарках з продажу сільськогосподарської продукції з метою
стабілізації цінової ситуації на споживчому ринку району, області.
4. Першому заступнику голови районної державної адміністрації
Молодченку Д.М., заступнику голови районної державної адміністрації
Головчицу О.В., начальнику відділу економічного розвитку, торгівлі та
інфраструктури райдержадміністрації Чубін І.Ю., начальнику відділу
регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації Бабіч Т.М., заступнику начальника
управління, начальнику відділу інженерно-технічного забезпечення та кадрової
роботи управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Чубін О.І.
у межах повноважень:
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1) особисто проаналізувати показники статистичної звітності за 2013 рік з
питань інвестиційної діяльності за галузевими напрямками та вжити заходів
щодо недопущення негативних тенденцій, які сприяли зменшенню обсягу
інвестицій в економіку району;
2) забезпечити детальне вивчення намірів потенційних інвесторів щодо
територіального подання статистичної звітності до районного та обласного
органів державної статистики з питань освоєння капітальних інвестицій,
виконання будівельно-монтажних робіт;
3) активізувати роботу щодо залучення суб'єктів господарювання до
участі в реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки з
метою створення нових робочих місць на умовах співфінансування за рахунок
коштів, які виділені з районного бюджету для підтримки малого
підприємництва, з Регіональним фондом підтримки підприємництва у
Кіровоградській області.
5. Заступнику голови районної державної адміністрації Головчицу О.В.,
начальнику відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури
райдержадміністрації Чубін І.Ю. у межах повноважень продовжити здійснення:
1) щомісячного моніторингу роботи кожного підприємства добувної та
переробної галузей промисловості району за обсягами виробництва та її
реалізації з метою упередження можливих негативних тенденцій;
2) контролю стабільної цінової ситуації на ринку продовольчих товарі в
частині дотримання граничного рівня торговельних надбавок, визначеного
розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від
05 травня 2011 року № 386-р "Про регулювання цін на основні продовольчі
товари", та реалізації в районі проекту "Купуй Кіровоградське";
3) продовжити моніторинг інтернет-ресурсів щодо міжнародних та
вітчизняних організацій і фондів, які пропонують органам місцевого
самоврядування, недержавним громадським організаціям взяти участь у
грантових та благодійних програмах, сприяти своєчасному інформуванню та
залученню громадськості відповідних територій до участі у даних проектах та
програмах.
6. Першому заступнику голови районної державної адміністрації
Молодченку Д.М., начальнику відділу регіонального розвитку, містобудування,
архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації
Бабіч Т.М. забезпечити подальший контроль за станом оплати за спожиту
електроенергію, газ та житлово-комунальні послуги.
7. Заступнику голови районної державної адміністрації Головчицу О.В.,
начальнику фінансового управління райдержадміністрації Бискуб Г.М. у межах
повноважень здійснювати особистий контроль стану розрахунків із виплати
заробітної плати працівникам бюджетних установ та за спожиті енергоносії і
комунальні послуги в бюджетній сфері, не допускаючи виникнення
кредиторської заборгованості із зазначених виплат протягом 2014 року.
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8. Начальнику Знам’янської об’єднаної державної податкової інспекції
Головного управління Міндоходів Гревцеву І.М. за участю відповідних
структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних
органів міністерств і відомств України в районі та органів місцевого
самоврядування району у межах повноважень:
1) забезпечити у 2014 році надходження податків та зборів до державного
та місцевого бюджетів у розмірах, затверджених Кіровоградською обласною
державною адміністрацією, рішеннями районної та сільських рад;
2) вжити дієвих заходів із забезпечення виконання та перевиконання
планових показників, доведених Міністерством фінансів України по доходах, за
рахунок яких здійснюється перерахування дотації вирівнювання місцевим
бюджетам;
3) вжити заходів щодо забезпечення повної сплати нарахованих сум
земельного податку та орендної плати з юридичних осіб, фіксованого
сільськогосподарського податку; не допускати приросту податкового боргу в
порівнянні з 2013 роком;
4) посилити роботу з суб’єктами підприємницької діяльності, які
ухиляються від сплати податків, мінімізують податкові зобов’язання та штучно
створюють збитковість.
9.
Начальнику
фінансового
управління
райдержадміністрації
Бискуб Г.М. спільно з головними розпорядниками коштів районного бюджету,
виконкомами сільських рад району у межах повноважень забезпечити
здійснення заходів щодо:
1) запровадження постійного моніторингу залишків коштів на рахунках
розпорядників коштів бюджетів з метою ефективного управління фінансовими
ресурсами;
2) контролю за цільовим, ефективним та у повному обсязі використанням
у 2014 році коштів субвенцій з державного бюджету з дотриманням вимог
відповідних порядків їх використання;
3) організації роботи з питання реєстрації в Знам’янському управлінні
Державної казначейської служби України Кіровоградської області фінансових
зобов’язань не пізніше трьох останніх робочих днів поточного місяця та
своєчасного надання розрахунково-платіжних доручень.
10. Рекомендувати сільським головам району:
1) спільно із Знам’янською об’єднаною державною податковою
інспекцією Головного управління Міндоходів скоординувати роботу щодо
забезпечення виконання запланованого місцевими радами обсягу власних і
закріплених доходів;
2) з метою своєчасного і дієвого реагування на невиконання
затверджених показників сільських бюджетів, вжити заходів щодо
забезпечення показників із надходження доходів, запровадивши щоденний
моніторинг по власних і закріплених доходах та першочергових виплатах.
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11. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови
районної державної адміністрації:
1) від 07 березня 2013 року № 81-р "Про підсумки економічного і
соціального розвитку району у 2012 році";
2) від 29 травня 2013 року № 189-р "Про підсумки економічного і
соціального розвитку району у січні-березні 2013 року";
3) від 30 серпня 2013 року № 322-р "Про підсумки економічного і
соціального розвитку району у січні-червні 2013 року";
4) від 28 листопада 2013 року "Про підсумки економічного і соціального
розвитку району та стан виконання заходів Державної програми активізації
розвитку економіки на 2013-2014 роки у Знам'янському районі за січеньвересень 2013 року".
12. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступників голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу
функціональних повноважень.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

Д. МОЛОДЧЕНКО

