
Додаток 1 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
08.09.2016 № 358/2016-р 

 
 

П О К А З Н И К И  
моніторингу результатів діяльності районних державних адміністрацій 

 та виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад у частині 
реалізації делегованих повноважень 

 

№ 
з/п 

Найменування показника 
Періодичність 

подання 
даних 

Відповідальні за подання даних 

1 2 3 4 

Економічна ефективність 

1 Обсяг реалізованої промислової про-
дукції у розрахунку на одну особу 
населення, грн. 

Щомісячно Департамент економічного роз-
витку, промисловості та інфра-
структури облдержадміністрації

2 Індекс обсягу сільськогосподарського 
виробництва в сільськогосподарських 
підприємствах, відсотків до відповід-
ного періоду попереднього року 

Щомісячно Департамент агропромислового 
розвитку облдержадміністрації 

3 Обсяг виробництва продукції сіль-
ського господарства у розрахунку на 
одну особу сільського населення (у 
постійних цінах), грн. 

Щомісячно Департамент агропромислового 
розвитку облдержадміністрації 

Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця 

4 Обсяг виконаних будівельних робіт у 
розрахунку на одну особу населення, 
грн. 

Щомісячно Управління регіонального роз-
витку та будівництва облдерж-
адміністрації 

5 Обсяг капітальних інвестицій (крім 
інвестицій з державного бюджету) у 
розрахунку на одну особу населення 
наростаючим підсумком з початку 
року, грн.  

Щомісячно Департамент економічного роз-
витку, промисловості та інфра-
структури, управління регіо-
нального розвитку та будів-
ництва облдержадміністрації 

6 Темп зростання (зменшення) обсягу 
прямих іноземних інвестицій (акціо-
нерного капіталу), відсотків до обсягу 
на початок року 

Щомісячно Департамент економічного роз-
витку, промисловості та інфра-
структури облдержадміністрації

7 Обсяг прямих іноземних інвестицій 
(акціонерного капіталу) у розрахунку 
на одну особу населення наростаючим 
підсумком з початку інвестування, 
доларів США 

Щомісячно Департамент економічного роз-
витку, промисловості та інфра-
структури облдержадміністрації

8 Обсяг експорту товарів у розрахунку 
на одну особу населення, доларів 
США  

Щомісячно Департамент економічного роз-
витку, промисловості та інфра-
структури облдержадміністрації

9 Обсяг імпорту товарів у розрахунку на 
одну особу населення, доларів США 

Щомісячно Департамент економічного роз-
витку, промисловості та інфра-
структури облдержадміністрації
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Фінансова самодостатність 
10 Темп зростання (зменшення) доходів 

місцевих бюджетів (без трансфертів), 
відсотків до відповідного періоду по-
переднього року 

Щомісячно Департамент фінансів облдерж-
адміністрації 

11 Доходи місцевих бюджетів (без транс-
фертів) у розрахунку на одну особу 
населення, тис.грн. 

Щомісячно Департамент фінансів облдерж-
адміністрації 

12 Темп зростання (зменшення) податко-
вого боргу за грошовими зобов’язан-
нями платників податків без урахуван-
ня податкового боргу платників по-
датків, які перебувають у процедурах 
банкрутства або щодо яких судом 
прийнято рішення (постанову) про 
зупинення провадження у справі, від-
сотків до початку року 

Щомісячно Головне управління ДФС в об-
ласті 

13 Кількість виявлених неоформлених 
найманих працівників, осіб 

Щомісячно Головне управління ДФС в об-
ласті 

14 Залучено до державної реєстрації 
громадян, осіб 

Щомісячно Головне управління ДФС в об-
ласті 

15 Сума коштів, що надійшли до бюдже-
ту за результатами легалізації “тіньо-
вої” зайнятості, тис.грн. 

Щомісячно Головне управління ДФС в 
області 

16 Питома вага кількості застрахованих 
осіб, яким у звітному місяці нарахо-
вано заробітну плату нижчу мінімаль-
ного розміру встановленого законо-
давством до середньооблікової кіль-
кості штатних працівників, відсотки 

Щомісячно Головне управління Пенсійного 
фонду України в області 

Ефективність ринку праці 
17 Кількість створених робочих місць Щомісячно Департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації
18 Кількість ліквідованих робочих місць Щомісячно Департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації
19 Середньомісячна заробітна плата 

працівників, грн. 
Щомісячно Департамент соціального захисту 

населення облдержадміністрації
20 Абсолютний приріст (скорочення) забор-

гованості з виплати заробітної плати до 
початку року, тис.грн. 

Щомісячно Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації

Розвиток інфраструктури 

21 Темп зростання (зменшення) заборго-
ваності населення з оплати житлово-
комунальних послуг, відсотків до по-
чатку звітного року 

Щомісячно Управління житлово-комуналь-
ного господарства облдержадмі-
ністрації 

22 Темп зростання (зменшення) обсягу 
прийнятого в експлуатацію житла, від-
сотків до відповідного періоду попе-
реднього року 

Щомісячно Управління регіонального роз-
витку та будівництва облдерж-
адміністрації 
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23 Обсяг прийнятого в експлуатацію 
житла у розрахунку на 10 тис. осіб 
населення, кв. метрів загальної площі 

Щомісячно Управління регіонального роз-
витку та будівництва облдерж-
адміністрації 

Відновлювана енергетика та енергоефективність 

24 Частка оснащення багатоквартирних 
житлових будинків побудинковими 
приладами обліку теплової енергії, 
відсотків до загальної кількості бага-
токвартирних будинків, які підляга-
ють оснащенню 

Щомісячно Управління житлово-комуналь-
ного господарства облдерж-
адміністрації 

25 Частка сумарної потужності котелень 
на альтернативних видах палива в ре-
гіоні, відсотків до загальної потуж-
ності котелень регіону 

Щомісячно Управління житлово-комуналь-
ного господарства облдерж-
адміністрації 

 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


