
 

 

Додаток 1 

ІНДИКАТОРИ 

процесу реалізації Стратегії економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2013-2020 роки 

 
Найменування 

показника 

Індикатори 

процесу (фізичні) за напрямами випуску 

індикатор 2013 

рік 

2020 

рік 

джерело інформації індикатор 2013 

рік 

2020 

рік 

джерело інформації 

Підвищення якості надання адміністративних послуг юридичними та фізичними особами 

1.Покращення умов 

для доступу до 

адміністративних 

послуг 

кількість утворених 

центрів надання 

адміністративних 

послуг, (од.) 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

Департамент 

економічного розвитку 

торгівлі і 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

міськвиконкоми 

збільшення кількості 

юридичних та 

фізичних осіб, що 

користуються 

послугами центрів, 

(од) 

 

 

 

528 

 

 

 

1000 

Департамент 

економічного розвитку 

торгівлі і 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

міськвиконкоми 

2.Упровадження 

інформаційних 

технологій під час 

надання 

адміністративних 

послуг 

Кількість 

адміністративних 

послуг, які 

надаються через 

Інтернет, (од.) 

 

  Департамент 

економічного розвитку 

торгівлі і 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

міськвиконкоми 

кількості юридичних 

та фізичних осіб, що 

користуються 

послугами через 

Інтернет, (од) 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

500 

Департамент 

економічного розвитку 

торгівлі і 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

міськвиконкоми 

 індикатор 2013 

рік 

2020 

рік 

джерело інформації індикатор 2013 

рік 

2020 

рік 

джерело інформації 

Зменшення диспропорцій у якості основних публічних послуг 

3.Зменшення 

диспропорцій у рівні 

знань між учнями 

міських та сільських 

загальноосвітніх шкіл 

кількість 

загальноосвітніх 

шкіл у сільській 

місцевості із 

стандартним рівнем 

наповнюваності 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

8 

Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

співвідношення 

результатів тестування 

учнів сільських та 

міських шкіл, (%)
1 

1-або внести пропозицію до змін 

індикатора 

44,1 50 Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації 

 



класів 

 кількість вакантних 

посад вчителів у 

загальноосвітніх 

школах у сільській 

місцевості, (од.) 

0 0 Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації 

 

 

 

 

 

співвідношення 

кількості випускників 

та міських шкіл на 100 

тис, учнів, що 

вступили до 

навчальних закладів 

ІV рівня акредитації, 

(%)
1 

1-або внести пропозицію до змін 

індикатора 

 

50 65 Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації 

 індикатор 2013 

рік 

2020 

рік 

джерело інформації індикатор 2013 

рік 

2020 

рік 

джерело інформації 

9.Зменшення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища 

кількість проектів з 

очищення стічних 

вод, одиниць, (млн. 

грн.) 

 

 

- 

 

 

- 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації 

райдержадміністрації, 

частка очищених 

стічних вод у 

загальному 

співвідношенні, (%) 

 

 

- 

 

 

- 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації 

Підвищення конкурентоспроможності регіонів на ендогенній основі 

1.Стимулювання 

розвитку 

інноваційного бізнесу 

кількість населених 

пунктів, в яких 

реалізуються 

проекти підтримки 

інноваційних малих 

підприємств, (одн.) 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

2 

Структурні підрозділи 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

міськвиконкоми 

збільшення  

(зменшення) кількості 

інноваційних 

підприємств, 

(відсотків відповідно 

до базового року) 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

Структурні підрозділи 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

міськвиконкоми 

2.Підвищення рівня 

співпраці 

територіальних громад 

з питань розв’язання 

проблем розвитку 

кількість спільних 

проектів, що 

реалізуються 

територіальними 

громадами регіону, 

од. (млн. грн.) 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

2 

Структурні підрозділи 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

міськвиконкоми 

 

 

 

частка територіальних 

громад, що реалізують 

спільні проекти 

розвитку, (%) 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

8,3 

Структурні підрозділи 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

міськвиконкоми 

 індикатор 2013 

рік 

2020 

рік 

джерело інформації індикатор 2013 

рік 

2020 

рік 

джерело інформації 



 

3.Розширення 

територій та об’єктів 

природно-заповідного 

фонду 

 

кількість об’єктів, 

(од.)  

 

 

2 

 

 

6 

 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації 

 

Частка 

природоохоронного 

заповідного фонду в 

загальній площі 

територіальної 

одиниці, (%) 

 

 

3,8 

 

 

4 

 

Департамент екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 

до заходів Плану реалізації Стратегії економічного і соціального розвитку Голованівського району на 2013-2020 роки 

у 2015-2017 роках 

  
№ 

з

/п 

Зміст заходів Термін виконання 

заходів 

Відповідальні за 

виконання заходів 

Очікуваний 

результат 

РОЗДІЛ ІV. Стратегічні напрямки та завдання соціально-економічного розвитку району 

Ціль 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток 

І

. 

Завдання: створення умов для 

формування здорового населення 

   

1

. 

Вирішення питання щодо залучення 

додаткових коштів для придбання медикаментів 

невідкладної медичної допомоги для 

Голованівської ЦРЛ та Голованівського центру 

ПМСД. 

2015 рік Голованівська ЦРЛ  

2

. 

Придбання для пологового відділення 

Голованівської ЦРЛ апарату УЗД та апарату 

«Надія». 

2015 рік Голованівська ЦРЛ  

І

І. 

Вжиття заходів щодо прийняття до 

комунальної власності закладів освіти 

   

1

. 

Прийняття рішень сільських та селищних 

рад про надання згоди на прийняття до 

комунальної власності територіальної громади 

району 17 дошкільних навчальних закладів. 

2015 рік Відділ освіти 

райдержадміністрації, 

сільські та селищні ради 

 

2

. 

Вирішення питання фінансування 

дошкільних навчальних закладів з районного 

бюджету протягом 2015 року. 

2015 рік Відділ освіти 

райдержадміністрації, 

сільські та селищні ради 

 

 

 

 



 

 

 

ПЕРЕЛІК  

Індикаторів, на досягнення прогнозованих значень яких спрямована Стратегія економічного і соціального розвитку 

Голованівського району на 2013-2020 роки 

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу у Голованівському районі 

Назва міста/району Станом на 1 січня 

2014 року 2016 

року(прогноз) 

2021 року 

(прогноз) 

Голованіський 4609800 4609800 5000000 

Експорт товарів у розрахунку на одну особу у Голованівському району 

 2014 року 2016 

року(прогноз) 

2020 року 

(прогноз) 

26,9 27,1 28 

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення 

 2012 року 2016 

року(прогноз) 

2020 року 

(прогноз) 

52 53 54 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції в Голованівському районі 

 2012 року 2016 

року(прогноз) 

2020 року 

(прогноз) 

- 0,6 0,75 

Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення 

 2012 року 2016 

року(прогноз) 

2020 року 

(прогноз) 

3 3 3 

Загальний коефіцієнт вибуття сільського населення (на 1 тис. наявного населення) 

 2012 року 2016 

року(прогноз) 

2020 року 

(прогноз) 

-6,38 3 2,7 

Середньомісячна заробітна плата ( номінальна) штатних працівників у Голованівському районі 



 2012 року 2016 

року(прогноз) 

2020 року 

(прогноз) 

2664 3050 3290 

Забезпеченість населення лікарями всіх спеціальностей (на 10 тис. наявного населення на кінець року) у 

Голованівському районі 

 2013 року 2016 

року(прогноз) 

2020 року 

(прогноз) 

18 19 21 

Рівень смертності на 1 тис. населення у Голованівському районі 

 2013 року 2016 

року(прогноз) 

2020 року 

(прогноз) 

18,3 18,3 18,3 

Демографічне навантаження на 1 тис. осіб постійного населення у Голованівському районі віком 16-59 

років (міська місцевість) 

 2013 року 2017 року 2021 року  

670 665 656 

Демографічне навантаження на 1 тис. осіб постійного населення у Голованівському районі віком 16-59 

років (сільська місцевість)  

 2013 року 2017 року 2021 року  

746 740 435 

Питома вага утилізованих відходів у Голованівському районі 

 2013 року 2016 

року(прогноз) 

2020 року 

(прогноз) 

97,6 97,6 97,6 

Рівень обладнання загальної площі житлового фонду водопроводом у міській місцевості Голованівського 

району 

 2012 року 2016 

року(прогноз) 

2020 року 

(прогноз) 

37,8 37,8 37,8 

Рівень обладнання загальної площі житлового фонду водопроводом у сільській місцевості у 

Голованіському районі 

 2012 року 2016 

року(прогноз) 

2020 року 

(прогноз) 

39 39 39 

*подані дані в кілометрах  



 

 

 

 

 

 

Площа земель природно-заповідного фонду у Голованівському районі 

 2013 року 2016 

року(прогноз) 

2021 року 

(прогноз) 

20 20 184,23 

Питома вага площі природно-заповідного фонду до площі адміністративної одиниці 

 2013 року 2016 

року(прогноз) 

2021 року 

(прогноз) 

0,02 0,02 0,2 

Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами (міська місцевість) У Голованівському районі  (%) 

 2012 року 2016 

року(прогноз) 

2020 року 

(прогноз) 

82 85 93 

Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами (сільська місцевість) У Голованівському районі 

 2012 року 2016 

року(прогноз) 

2020 року 

(прогноз) 

57 75 75 


