
 

Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від     19    березня  2015  р.                                                     № 20 

     

м. Знам’янка 

 

Про  організацію  виконання   

основних  показників  економічного  і  

соціального  розвитку  м. Знам’янка у 2015  році 

 

З  метою забезпечення  виконання   основних  показників програми  економічного  і  

соціального  розвитку  м. Знам’янка  на  2015  рік,  затвердженої  рішенням  міської  ради  

від 21  листопада  2014  року  №1538,   розпорядження  голови облдержадміністрації  від  

13 березня 2015  року  №99-р «Про  організацію  виконання  основних  показників  

розвитку економіки  області  на  2015  рік»,  керуючись ст. 42  Закону  України  «Про  

місцеве  самоврядування  в  Україні»: 

 

1. Визначити  відповідальними  за забезпечення  виконання  основних  показників  

економічного  і  соціального  розвитку  м. Знам’янка  у 2015  році  відділи  та  управління  

міськвиконкому  згідно  додатку. 

2. Відповідальним  виконавцям забезпечити: 

дієві  заходи  щодо виконання  основних  показників програми  економічного  і  

соціального  розвитку  м. Знам’янка  у 2015  році; 

  подання   на  узагальнення   відділу  економічного  розвитку,  промисловості, 

інфраструктури  та  торгівлі   міськвиконкому щомісяця до 25  числа інформацій  про  

стан   виконання  основних показників, вжиті  заходи щодо  подолання  негативних  

тенденцій у розвитку галузей (сфер діяльності). 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження  покласти  на т.в.о. першого  

заступника  міського  голови,  начальника  фінансового  управління  міськвиконкому  

Т.Іваськів. 

 

 

Міський голова         І. Крижановський 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до  розпорядження  міського голови 

від   19    березня  2015  року  № 20 
 

Відповідальні за  забезпечення  виконання   

основних  показників  економічного  і  соціального    розвитку    м. Знам’янка у 2015  році  

№ 

п/п 

Найменування  показника Вид  інформації Відповідальні 

виконавці 

І. Реальний сектор 

Промисловість 

1 Індекс продукції  

промисловості(%),  з  неї: 

харчова  промисловість (%) 

машинобудування 

Конкретні приклади  роботи  окремих  

підприємств,  які  мають  найбільший  

вплив на  результати  роботи  галузі  міста 

Відділ 

економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури 

та торгівлі 

ІІ. Стан  розрахунків  комунальних  підприємств за  електроенергію  та  природний газ 

2 1) рівень  сплати за  спожиту  

електроенергію комунальними  

підприємствами  наростаючим  

підсумком з початку  року (%) 

2) рівень  сплати за  спожитий  

природний  газ комунальними  

підприємствами  наростаючим  

підсумком з початку  року (%) 

Стан  розрахунків  за  спожиту  

електроенергію  та  газ  комунальними  

підприємствами,  із  зазначенням  

найбільших  боржників,  заходів  щодо  

зменшення  боргів 

Управління 

МА та ЖКГ 

ІІІ. Аналіз  інноваційної  діяльності 

3 1) частка  інноваційно  активних  

підприємств  у  загальній 

кількості  промислових  

підприємств (%); 

2) частка реалізованої 

інноваційної  продукції  в  

загальному  обсязі  реалізованої 

промислової продукції(%) 

Конкретні  приклади  роботи  окремих  

підприємств (впровадження нових  

технологій,  обладнання,  видів  продукції,  

товарів,  послуг,  отримані  нагороди 

тощо) 

Відділ 

економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури 

та торгівлі 

IV. Аналіз  інвестиційної  діяльності 

4 1) обсяг  капітальних  інвестицій 

(тис. грн.); 

2) темп  зростання (зменшення) 

обсягів  капітальних  інвестицій 

(% до  відповідного періоду  

попереднього  року); 

3) обсяг  прямих  іноземних  

інвестицій  наростаючим  

підсумком  з початку  року (тис. 

дол. США); 

4) темпи  зростання (зменшення) 

обсягу  прямих  іноземних  

інвестицій (% до  обсягів  на  

початок  року) 

1. Загальна  оцінка  інвестиційних  

ресурсів (капітальних  інвестицій та 

прямих іноземних інвестицій), що  

спрямовуються  у  розвиток міста. 

2. Визначення  причин (покращення,  

погіршення)  оцінки  стану  розвитку  

відповідної  сфери  діяльності  порівняно  

з  відповідним  періодом  попереднього  

року. 

3. Надання  інформації  про  перелік  

введених  об’єктів  або  які  

реалізовуються,  у т.ч.  соціальної  сфери  

з  визначенням  джерел  фінансування  

цих об’єктів 

Відділ 

економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури 

та торгівлі 

V. Стан  розвитку  будівельної галузі 

5 1) індекс продукції  будівництва 

(% до відповідного періоду 

попереднього  року); 

2) темпи  зростання (зменшення)  

обсягу  введення житла (% до 

відповідного періоду 

попереднього  року) 

Конкретні приклади  роботи  окремих  

підприємств,  які мають  найбільший 

вплив  на  результати  роботи  міста. 

2. Визначення  причин (покращення, 

погіршення) оцінки  стану розвитку  

відповідної  сфери діяльності  порівняно  з 

відповідним  періодом  попереднього  

року. 

3. Надання  інформації  про  найбільші  

введені  об’єкти  міста  за  рахунок  

державного  і  місцевого  бюджету. 

Управління 

МА та ЖКГ 

VІ. Стан  розвитку  зовнішньоекономічної діяльності 

6 1) темпи  зростання (зменшення) 1. Загальна характеристика зовнішньої  Відділ 

економічного 



обсягу експорту товарів (% до 

відповідного періоду 

попереднього  року); 

2) темпи  зростання (зменшення) 

обсягу імпорту товарів (% до 

відповідного періоду 

попереднього  року); 

3) коефіцієнт  покриття 

експортом імпорту; 

4) сальдо зовнішньої торгівлі 

товарами (млн. дол. США) 

торгівлі  товарами  та  послугами, 

включаючи товарну структуру. 

2. Конкретні приклади основних  країн-

партнерів,  з  якими здійснювали 

зовнішньоекономічні  операції у звітному 

періоді 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури 

та торгівлі 

VІІ. Стан  розвитку  споживчого ринку 

7 1) темпи зростання (зменшення)  

обороту  роздрібної  торгівлі (% 

до відповідного періоду 

попереднього  року); 

2)абсолютний приріст обсягу 

реалізованих  послуг  у  

розрахунку  на  одиницю  

населення  до  відповідного 

періоду  попереднього року 

(грн.); 

3) обсяг  роздрібного  

товарообороту підприємств 

(млн.. грн.); 

4) роздрібний товарооборот 

підприємств на одну особу (грн.)  

Загальна характеристика споживчого 

ринку 

Відділ 

економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури 

та торгівлі 

8 1) індекс споживчих  цін (%) до 

грудня попереднього  року); 

2)індекс  споживчих  цін на 

продукти харчування (% до 

грудня попереднього року); 

3) індекс споживчих  цін  на 

паливо і мастила (% до грудня 

попереднього року) 

1. Цінова  ситуація  на  споживчому  

ринку  та  на  ринку  палива. 

2. Товари  та  послуги,  на  які найбільш  

зросли  ціни  із  зазначенням  причин  

зростання  або  зменшення  цін. 

3.Заходи,  що  вживаються  для  

стабілізації  цінової  ситуації  на  

регіональному  ринку. 

Відділ 

економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури 

та торгівлі 

VІІІ. Аналіз ситуації у житлово-комунальному господарстві 

9 1) рівень оплати  населенням за  

спожиті  житлово-комунальні 

послуги(%); 

2)заборгованість населення  з  

оплати  житлово-комунальних 

послуг (млн.грн); 

3) темпи зростання (зменшення) 

заборгованості  населення  з  

оплати  житлово-комунальних 

послуг, (% до початку звітного 

року) 

1. Загальний стан  розрахунків  і  рівень 

оплати  населенням спожитих житлово-

комунальних послуг. 

2. Рівень  відшкодування  населенню  

вартості  житлово-комунальних  послуг. 

3. Заходи  щодо  реформування  житлово-

комунального господарства,  зниження  

собівартості послуг, енергозбереження. 

4. Стан  підготовки підприємств житлово-

комунального господарства для  роботи  у  

зимовий період,  надання  інформацію  

про  реалізацію  проектів у  відповідній 

галузі. 

Управління 

МА та ЖКГ 

ІХ. Аналіз  фінансового  сектору 

10 1) фінансовий результат  до  

оподаткування  великих  та  

середніх  підприємств (млн. 

грн.); 

2) фінансовий результат  

підприємств,  які  одержали  

прибуток (млн. грн.); 

3) фінансовий результат  

підприємств, які одержали 

збиток (млн. грн.); 

4) питома  вага  збиткових  

підприємств в  загальній 

кількості підприємств (%) 

1. Аналіз  фінансових  результатів  роботи  

підприємств  від  звичайної  діяльності до  

оподаткування (сальдо). 

2. Заходи  щодо  подолання збитковості  

підприємств, їх  ефективність. 

Відділ 

економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури 

та торгівлі 



Х.Аналіз  соціальної  сфери 

Демографічна  ситуація 

11 1) чисельність наявного  

населення (осіб); 

2) кількість народжених (осіб), 

померлих (осіб); 

3) природний приріст 

(скорочення) населення (осіб); 

4)демографічне  навантаження  

на  населення,  на 1000 осіб 

працездатного віку 

 

1. Характеристика демографічної ситуації. 

2. Визначення  причин (покращення, 

погіршення) демографічної ситуації  в  

місті  у  порівнянні  з  відповідним  роком. 

3. обґрунтування  конкретних  причин  

виникнення  негативних  тенденцій. 

Заходи,  які  будуть  вжиті  для  подолання  

негативних  тенденцій. 

Управління  

соціального  

захисту  

населення 

12 1)міграційний приріст 

(скорочення) населення (осіб); 

2) кількість: 

прибулих (осіб), 

вибулих (осіб) 

-«- -«- 

Доходи  населення 

13 1) середньомісячна заробітна  

плата  штатних працівників (грн.) 

2) індекс реальної заробітної плати 

за звітний період (у % до 

відповідного періоду 

попереднього року) 

Інформація про: 

розмір  середньомісячної заробітної плати 

штатних працівників, у т.ч. у розрізі  

галузей (сфер  діяльності)  та  динаміка  

росту середньомісячної заробітної плати 

штатних  працівників  порівняно  з  

відповідним  періодом минулого року 

Управління  

соціального  

захисту  

населення 

14 1) заборгованість  із  заробітної  

плати працівникам  у  всіх  сферах  

економічної  діяльності (млн. грн.)  

2) темпи  зростання (зменшення 

заборгованості  із  заробітної  

плати (% до початку року) 

Стан  розрахунків  із  виплати  заробітної  

плати  працівникам у  всіх  сферах  

економічної  діяльності, у т.ч. на  

економічно активних  підприємствах  із  

зазначенням  найбільших  боржників 

-« 

15 1) надходження  власних  коштів  

до  Пенсійного  фонду  України 

(млн. грн.); 

2)темпи  зростання  (зменшення) 

заборгованості із страхових  

внесків  економічно активних 

платників до Пенсійного  фонду  

України (% до початку року); 

3) темп  зростання (зменшення) 

власних  надходжень до 

Пенсійного  фонду  України (% до  

відповідного  періоду 

попереднього  року) 

Аналіз  забезпечення  фінансування  

коштів  на  виплату  пенсій  порівняно  з  

відповідним  періодом  минулого  року; 

Інформація про: 

стан  виплат  пенсій; 

фактична  потреба  в  коштах  на  виплату  

пенсій,  обсяги  власних надходжень,  що 

спрямовуються  на  виплату  пенсій,  

обсяги  дотації  з держбюджету  на  

виплату  пенсій,  заборгованість з виплати 

пенсій. 

Управління  

Пенсійного  

фонду 

України  в  

м. Знам’янка 

та 

Знамянському 

районі 

Ринок  праці 

16 Чисельність безробітних 

громадян(осіб) 

Загальна  характеристика  ринку  праці  за  

даними центру  зайнятості 

Управління  

соціального  

захисту  

населення 

ХІ. Аналіз розвитку  малого  підприємництва 

17 1) кількість  малих  підприємств  

2) кількість  зайнятих  

працівників  на  малих  

підприємствах (осіб); 

обсяг  реалізованої  продукції 

(робіт, послуг) малих  

підприємств (млн. грн.); 

3) частка  обсягу  реалізованої  

продукції малих  підприємств у  

загальному  обсязі  реалізованої 

продукції (робіт, послуг),% 

1. Характеристика  розвитку  малого  

підприємництва. 

2. Обсяг реалізованої  малими  

підприємствами  промислової продукції,  

їх  питома  вага  в  загальному обсязі. 

3. Заходи з  підтримки малого  та  

середнього бізнесу,  їх  ефективність. 

Відділ 

економічного 

розвитку, 

промисловості, 

інфраструктури 

та торгівлі 

 

 


