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Про розробку проекry проrрами
ековомiчпого i соцiального розвитку
Вiльшанськоm району на 20 l 8 piK

На пiдставi статгi l1 Закопу Украiни <<Про державне лроп{озуванIur та
розроблепня програм економiчноm i соцiаrrьного рзвитку УкраiЪш, статгi 17
Закону Украi'ни <Про мiсцевi державнi адriнiстрацiЬ, cTaTTi 44 Закопу Украiни
<<Пр мiсцеве самоврядваппя в YKpaiHb), постанови Кабiнету MiHicTpiB
Украi'ни вiд 2б квiтня 2003 роry Nэ 62l <Про розробленrrя прогнозних i
прграмнId( документiв економiчноm i соцiальвого розвитку та скJIадання
проекту дерr{авного бюдкету> (iз змiнаrr,rи та доповненнями), наказу
Мiнрегiону Украi'ни вiд 30 березня 20lб роry Nч 75 <Про затвердrtепня
рекомендацiй щодо формування i реа.лiзацii прогнозЕпх та програмних
документiв соцiа.льно-економiчпого розвитку об'еднаних териюрiальнлоt
громад>), на виконац}tя розfiорядженЕя mлови Кiрвоградськоi обласноii
державноi адмiнiстрацii вiд 23 серпня 2017 рrу М 4l5-p <Лро розробку
проекrу прогр{лми економiчпою i соца;rьноm розвитку кiровогр&дськоТ областi
на 2018 рiю>, метою виконatllпя делеmвацих повновФкень в частинi
соцiальною розвитку
формуватrня програмних доц,ментiв економiчного
району:

з

i

l.

Вiдлi.llу eKoHoMircl та рOзвrтIку iнфрастрlтсгури рйдержадмiнiстрацii
разом iз структ}рними пiдроздiлами райдерхадмiнiстацii, териmрiальяими
органами MiHicTepcTB та вiдомств Украlяи в райоIri, селицною, сiльсьrсо.tи
радами пiдютумти проект црограми економiчною i соцiальною розвIrгку
Вiльшанською району на 2018 piK (дшi - проекг програми).
2. Затвердити:

структуру проекту програми (додаеться);
типову струкг}?у регiональною роздлу <<OcHoBHi завдаrrня i показl*rки
розвитry Йiст i райояiв Кiрвоградпц,lнD) про€кту програш, (додаеться).
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3. Надати вiддirrу економiки та розвитц. iпфрасгрукгlри

державкоТ адмiнiстрацii право:
1) вносити змiни i доповнеrпrя до

районноТ

стукryри проекту програми (у разi

необхiдностi);
2) формувати з It{ти структурним пйроздiлам райдержqд{iнiстрацii,
територiальним органам мiнiстерсгв i вiдомств Украiни в районi, сепищпiй,
сiльським радам щодо надfi{Ея додатковrтх анаIlтичних MaTeptaJпB r
прогрl!ми,
розрахlикiв для форлryъання вiдповйпш< роздiлiв пректу

4.

Структурним лiдроздiлам райдерхадмiнiстрацii', територiа,льним
органам ."iHicTepcTB i вiдомств Украiви в районi, селипшiЙ, сiльським радам

пiдюryвати пропозифi до регiонаltьного роздьry проекry програ}rи, при цьому:
1) врахуваш:
зьдшrlя, прiориlгети Стратегii розвшку Кiровоградськоi областi на
перiод до 2020 року, затвердженоi рiшенням обласпоТ ради вiд 27 сi,lЕя

20l5 року }Ф 7l б;
проектя регiопальноm розвrгку, якi визначенi f[ланом заходiв на
2018-2020 polol iз реалiзачii Стратегii розвитку Кiровогралськоi областi на

перiод до 2020 року, затвердженим рiшенrr,ям обласноi ради вiд 10 березня 2018
року Л! 238;
2) заlryчlrтrr до розробки вiдповiдних роздiлiв проешу програ\{и деrугапв
MicueBro< рад, пцприсмства та громадськi органiзацiT;
3) забезпечrrги публiчне обговорення прiоритетних завд(шь, з:D(одlв l
про"йu д- porurn *y гапузей, району, селищноТ, сiльсьtсо< рад на 2018 piK, якi
прпонуються до вlдпов!дIlfi роздшlв проекry програми;
4i пiдготувати та податп до 18 вересня 2017 року вiддiлу економiки та
розвитку iнфраструкryри райдержадмiнiстрацii прекг ргiональною роздirry
об'еднаяих
показншсr розвIr:гку MicT, районiв
i<OcпoBHi завдаяня
територiа;rьних громад Кiрвоградщини> проекчr пргр:l}rи згiдно з типовою
стукгурою, затв€рдженою даним рзпоряджешЕrм, та доведеними фрмами;
5) ocHoBHi завдаЕш, показЕики розвитку району на 2018 piK, переrriк
iнвестицiйних проекгiв та соцiмьних заходiв, рмiзацiя лlсtх буде
здiйсtооватися у 20l8 poui. попередньо }вподити зi струкryрними пiлрозлiлами
облдержадмiнiстрацi'r', територiальнимя органами MiHicTepcTB i вiдомств
Украiнп в областi, а джер€ла та обсяги фiнансування проектiв регiонмьного
розвитку - iз департаментом фiнансiв облдержадмiнiстрацii.
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5. Вiллiлу eKoHoMirc,r та розвлтку iнфраструкryри райдержадмiнiстрацii:
1) довести до вiдповiдальних впконавцiв форми дrя надаrлrя пропозицiй
до лроеI(ry програ^{иi

забезпечити пiдготовку матарiалiв до розгляд/ районною ралою
проекrу програми економiчною i соцiаJIьItого рзвrlтку району на 20 l 8 piK,

2)

з

6. Контоль за

викоядtням даЕою розпорядженЕя покласти на

засryпникiв mлови районноi державноi адмiнiстрацii вiдповiдно до розподirry
функцiональню< повIiовiDкень,

/l

Першпй заступнпк rоловtr
райоппоi дерrкавпоi адмiнiстрацfi

щ

с.ЕЕстЕров
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СТРУКТУРА

проекту програми екояомiчного i соцiального розвитку ВЬшанського району
яа 2018 piK
Irазвароздiлу(пiдроздiлу) проскгу

Вi,щrовiдальнi розробяrп<и
роздiлiв проекrу програми

Вiдповiдальвi
за узгоджеtrцJI

осllовIlих
показrлкiв,
:ввдапь!

змодiв тоцо

l, розвиток рвдльЕого сЕктQцу ццQцoцIцц
Управлiнвя агрь
Аryопромисловий комьqекс, як
основа ста.того функцiоцrъiшня

ПРОМИСJIОВОГО РОЗВИТКУ

Стале функчiонуванllя цромисJIовостi

вiддiл економiки та
розвЕrку

Енергозберехенrrя та
енергосфекгивнiсгь

Вiддiл eкoнoмilo,l та

Нестеров С.А.

розвI{rry

рйдержадмiнiсграчii
секгор ргiональвого
розвптку,
мiсгобулуваrлrя,
архiтtкгlри та жlтгловоКОМУН&rIЬНОГО

кюподарства

It; РОЗВПТОК
Трапспорт та розвrюк авmмбiльнло<
дорiг

III:

СТ

ШФРАСТРУКТУРЦ

Вiддiл економiкп та

Нестеров С,А.

розвIrтку

iнфраструкýри
райдержадмiнiсграчii

життя плсЕJIЕнlIrI
вiльшанська
цекгральЕа райоЕна
лimрня, К3 <I]еrгр
первинноi медико-

Нестерв С.А.

2.

OcBiTa та наука

з.

КультурIrий простiр та збережекпя
кульryрноi спадцtlни

4.

ЖI{rлово-комунальне господарств

Вiддiл освiти
оайлепжалмiнiсmацii
Вiддiл lсультlри,
т}тизму та тультурноi
спадцици
оайдеохалмiнiсгоацii
Секюр регiоначьного
розвпII9,

Нестеров С.А.

Ностерв С.А.

СакуЕ Д.С.

мiстобу,ryвшrня,
архiтеrryри та жлтглово-

комунадыrою

господарства
оайлепжадмiнiсmацiт

ocHoBHI ЗАВДАЦIlЯ I ПОКАЗrtИКП РО3ВИТКУ MIсT,
рлйонIв. овелнАних тЕриторIАльЕих громАд кIповогрмдIини
Роrдiл vI.

l.

1

з.

l.

OcHoBHi завданпя розвигку MiФ,
районiв i об'е.шаrшо< rcрrrорiальнrrх

РайдержsдмЬiстрацй,
селищнц сiльськi ради

mомад Кiоовоmадпtиlш
Райцержадмiнiсrрацiя,
OcHoBHi показникt розвrrlry MicT,
селиrцна, сiльськi ради
районiв i об'сдrаних терrюрiальнlш
гоомал Кiповогоадшrни
Перелiк ословних iнве€тшIiйшх(
Райцерхадлiяiсrрацiя,
проекгiв та сочiалыrих заходiв,
селпrцп4 сiлюькi ради
реалiзацй якш буде здiйсповатися у
2018 рощ (iз урац.ванпям Гfпану
заходiв па 20 l 8-2020 ponr iз реалiзацii
Страт9гii'-2020, зfi ъер,цх(еною
рiшенвям обласноi ради вiд
10 беоезlrя 201? оокч Ns 238)
Роздiл V. ДоДАТКИ
tlерелiк проекriв мiхнародноi
Струкгlрнi пiдрозлiли
техяiчноi допомоги та проокгiв
райдержqд,riцiсграцii,
мiжпароднrа< фiпаtrсов} ( оргаЕiзацiй,
терttторiальнi оргаrти
яких
передбачасгься
мiнiсгерств i вiдомств
реалiзаuiй,
у
20l Е роцi.
Украi'шл в районi,
селиццlа, сiльськi ради

Несгеров С.А-

Нест€ров

С.А.

Нест€ров

С.А.

lIесгеров С.А.
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ТИПОВАСТРУКТУРЛ

регiональноm роздi;ry <<OcHoBHi завдшrня i показниюл розвrrку MicT, районiв
об'еднаrrих територiальнtа< громад Кiровоградtttиню> проекry програми
економiчпоm i соцiа,T ьноm розвrrгку Кiровогралськоi обласгi на 2018 piK

i

I. Мета проrрами у MicTi, районi, сiльськiй 6ý'qднанiй териmрiа.льнiй

громадi.

II. OcHoBHi завдання:
введеннrI t{овIл( потухностей;

рзроблення та реалiзацiя iнвестицiйних проектiв,

соцiа,T

ьнrц заходiв та

проектiв мiжнародноi технiчноi допомоги, а також iх резуJьтати;
полiпшення матерiа.льно-технi.пrоi бази закладiв охорояи здоров'я,
ocBiT1,l, кульryри та спорry;
впровадження рформ у вiдповiдних гагрях (сферах) дiяльностi
тощо.

ПI. OcHoBHi показник1,1 розвитку району на 2018 piK: обсяг реалiзомноi
промисловоi продукчii', обсяг виробництва BmIoBoi проryклii у
сiльськогосподарських пiдприемствах, бсяг роздрiбною товаробороry
пiдприемств - юридичних осiб, обсяг експорту ToBapiB, середньомiсячна
заробiтна шrата, працевлшгryванIlя па повi робочi мiсця, разом з
поясIrювдIьною заIшскою до Еих.

[V. Перелiк основниr( iнвестицiйних проектiв та соцiальнrл< заходiв
(мiською i райоrrяоrо значення), рмiзацiя якшr буле здiйспюватися у

2018 роцi, iз зазначенrrям обсягiв фiнансlъанlrя, кiлькостi новrлt робочих мiсць,
очiкуваних обсягiв ремiзацiТ прдукцii, робiт, посrryг (iз 1рахуванням у них
проектiв, якi ввiйшли до flяану заходiв на 20|8-2020 poIo.r iз реа.rriзачii
Стратегiй розвитlq Кiровоградськоi областi на перiод до 2020 року,
затвердженоm рiшенЕям oбласноТ радл вiд 10 березня 2017 року Nэ 238.

V.

Перелiк проекгiв мiтсrародпоi технiчяоI допомоги та npoeKTiB
мiжпародних фiнансовюr органiзацiй, реалiзацiя якlтх пердбачас,ться у
2018 роц.

