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За пiдсумкамя дЬьностi районноj державноi адмiнiстрацii"

оргапiв

мiсцевою самоврядування протягом сiчня-березня 2017 року забезпечено
fisсryпнс .r,*oruna," ,ч"дчнь i заходiв Прграми економiчноrо i соцiальнолtl

ВiльшанськогО району на 2017 piK, затвердженоi рiшенням районноi
1 2З:
ради вiд 23 грудня 20l б року N9
пртяюм сiчня-березня 2017 року BciMa . категорiями господарgtв
перерахун"у цi" .Ц9_ рОкУ, на СУМУ
вироблiно валовоТ продукцii,
аналогiчного
lO'797,2 тис.грн. (20lб piк -' t0576,1 тис.грн.), що скла:tо l02$"k ло
перiоry минулого року, у тому числi тмринницт во 10797,2 тис,грн, або
l02,0%.
впрбlтицгво валовоi продrкцiт сiльськогосподарських пцприсмств
ск.пало lj02,2 тис.грн. (2016 piK - l 152,5мс-грн,), що становить ll3,0% до
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ана:lогiчного перiолу минулого року,

у тому числ1: твариннкцтво

-

1302,2 тис.грн., або llЗ,0% до минулорiчного пок:вника, Так, вироблено
46,1 тонн м'яса, цо стаяовить 94,6 % до вiдповiдяою перiоду минулого роry,
293,4 юнн молока, що становило l35,4olo ДО МЯНУЛорiчного показника,
у районi тмринвицтвом займаються 5 сiльськоюсподарських
пiдприемств, найбiльшим с ПСП iM. Шевченка, в якому )примусгься 9fflо
худoби вiд загальноi кiлькостi по
no-oi"'" велпкоi

ргаmi

сiльськогосподарькю< пiлприсмствах району,
Станом на 01 квiтня 2017 року у Bcix категорiях господартв утримусться
тому числi KopiB - l88l, що яарiвнi
3105 голiв великоТ рогатоi *yiobn,
вiдловiдноm перiоду минулого рку.
Поголiв'я свиней ск.падае 4756 голiв, що на 0,1%o бiльше до аналопчноm
перiоду минулого року.
В сЬьгосппiлтrри€мствах району )примуеться 323 гол. великоi рогатоТ
перiоду
хулоби, у iowy числi I90 KopiB. що склмас 86% до аltмогiчноrо
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минулого року. Зменшення вiдбулося у зв'язrqу з ояовленням моJlоllного стада в
ПСП iM. Шевчелrка. Поmлiв'я свиней ск.падае l05б голiв, цо становить 58,70й
до мияулорi.тного показника, зменшення вiдбулося за рах),нок епiзоотичноi
сиryацii, яка скJIltпася в ближньому районi з метою запобiганяя
розповсюдженяя хвороби.
llайбiльшим вирбником молока в райоil залплаеться ПСП iм.Шевченка.
Надiй молока на одну корву з початку року по пiдприсмству складае 1507 кг.
Середньорайопний показник становить 1467 кг.
Вiдповiдно до проведеноm щомiсячноm монiторинry роботи пiдприемств
промисловостi облiковоm кола за обсягами виробвицтва та реалiзацiI
продукцii:
бсяr вирбленоi промисловоi про.ryкцii за сiчень-березень 2017 року, в
опmвих цiнах 2010 року, склав 12,8 тис.грн., у вiдповiдному перiодi минулого
року ланий показник складав 2309,0 тис-грн.) темп рсry до вiдповiдного
перiоду - 0,67о;
данi по бсяry рыriзоваrоi продукфТ за сiчень-березень 2017 року
вiдсугнi у зв'язку з вйсугнiстю пйприемств по реалiзацii;
обсяг розшliбного юварообороry за сiчень-грудекь 20lб року складае
52110,9 тис-грн, або l1б,9% ý порiвняlтlтх цiнах) до сiчня-rрудня 2015 pot<y
(408l 1,1 тис.грн.).
Станом на 0l сiчrrя 2017 року на териюрii району на.пiчуеться 100
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фiрмовоi торгiшti (KiocK ВАТ
<<М'ясокомбiяат t<Ятрань>, KiocK з продажу м'ясноi продукцii ТОВ

пiдприемств роздрiбноi торгiвлi,

<Черняхiвськi ковбаси>), 12 пiдприемств ресторlшною господарстм, б аптек,
20 пiдприемств побуговою обслугов;rвання;
на територii району вiдсупri пiдприемства з iноземними iнвестицiями;
за сiчень-берзеlть 2017 року обсяг капiтальнrл< iнвестицiй сшIадае
8835 тис-rрн., або у 2 рази бiльше, нiж за вiдповiдний перiод минулого рку
(сiченьберзень 201б року - 4099 тис.rрн.). Обсяг капiтальнrлс ilтвестичiй (KpiM
iнвесмцiй з держz}вного бюджету) у розржунку на особу населення cKJraB
703,6 грн., що у 2 рази бiльше, нiж за вi,шlовiлний перiод 201б рку;
за сiчень-березень 2017 роry працевJIаштов{лно 19 працiвникiв. Темп
збiльшення кiлькостi працевJrаштовirrrих на HoBocTBopeHi рбочi мiсця
становить 209,|Yо ь порiвняннi з вiдповiдlим перiолом 2016 року (сiченьберезень 20lб рry працемаштовано l0 пралiвникiв);
сермьомiсячна заробiтна rlлата Iuтатню( прачiвникiв за сiчень-берзень
2017 року становить 4576 грн.. Темп збi.ьшенrrя середньомiсячноi заробiтноi
IIлати ста]lовить 173,8% до вiдповi,щоm перiо,ry полереднюго роry (сiчень
березень 20lб року - 2б33 грн.).
Фiнансування програми здiйснювалося з:r paxyrroк коштiв державного.
обласноrо, районного, мiсцевrпс бюджетiв, KorrrгiB ПРООtVеС та iнпlих джерел
незаборнених законодавством.
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Програми економiчного

i

соцiшrьного рзвптку
Вiльшансьiою району на 2017 piK заллановаrrо 2 iнвестицйнi проекги на срq.

Вiдповiдно

235484 тис.грн. та 41 соцiальний захiд на загальну суму 10997,9 тис.грн..
Знаходягься у стадii редiзацiТ 3 соцiальних з.D(оди на зirгальну суму
283,7 тис.грн., а саме:

В

галузi освiтп: вiдкритгя додатковоi групи

l.

Струкryрним пiдроздiлам райдержадмiпiстрацii

у

Вiльшанському
дошкiльному навчальному зак.падi. Прводятюя peMoHTHi роботи: перекритгя
даry, замiпа BiKoH та внlтрiшяi роботи у TpyTi впкорисzано 120,0 тис.грн.
(мiсцевий бюдкет); придбшо папивно-мастиJlьних матерiалiв ка суму
89,2 тис.грн. файонний бюджет) та на уtримання шкiльнlл< автобусiв для
перевезепня yrHiB до мiсць навчання i у зворотньому напрямку - 9,5 тис.rрн.
(районний бюдкст);
В гмузi водопостачfflнrl та водовiдведекrя: будiвнйцтво HoBoi гiлки
водогоrту та замiна 2 башень Рожновського - смт Вiльшанка. Виrтmшення
проектно-кошторисноi док;rмеrrгацiТ для под:Ulьшого виконання 1юбiт 65,0 тис.грн. (мiсцевий бюджет).
З мgтою забезпечення виконанIU{ Прграми економiчпою i соцiального
розвитку райоЕу у повпому обсязi, подоланяя нелативних тенденцiй у розвитку
окремих гатr}зей та сфер дiяльностi:
територiа.пьним

органам MiHicTepcTB i вiдомств УIФаiни у районi провести анапiз окремлх
показникiв i завдань програмп економiчllого i соцiмьного розвитку району за
сiчень-берзень 2017 року у вiдповiднlоt галузях i сФрм дiяльвостi, та вжити
зarходи з меmю ik покращення та призупинення цегативних тенденцiй у
розвитку гапryзей (сфер дiяrьпостi) району у I пiврiччi 2017 року.

2. Робочiй групi з питань легалiзацii заробiтноi IuIати та

<<TiHboBoi)>

зайrrятостi населеннr{ засФ.хати KepiBHлKiB пiдприемств, установ та органiзацiй,
якi нараховlruоть заробiтку плату Еа piBнi або менше мiнiмального розмiру,
встановленого законодавством, як cбi, так i найманим працiвникам.

соцiмьноm захисry населенrrя райдержадмiнiстрацii:
посиJIити робоry щодо створення нових робочих мiсць та рзвuтку

3. Управлiнлтю

пiдприемницькоi дiяльностi ;
забезпечrrпа проведеЁIrя системноi рботи з керiвниками пiдприсмств,
установ та оргФliзацiй ycix форм власностi району з питання пiдвищення рiвня
середнюмiсячноi заробiтноi плати нйманrл,.l працiвникам, дотримання гарантiй
в отшlатi працi пrляхом проведення нарад, засiданъ за кругJrим столом.

4. Секгору

регiональяою розвитку, мiсmбудвання, архiтекцrри та
житлово-комуIIальпог0 господарства, вiддiлу органiзацiйяо-iнrфрмацiйпоТ

дiя.rrьностi та комунiкацiй з громадкiс-гю апараry райдержадмiпiстрацii'провести

iнформацiйно-роз'яснювальну роботу щодо отимаяня кредитiв на ралiзацiю
заходiв з енергозбержеrшя у житловому секгорi за pax5rHoK коштiв державного

бюджету.

:

5. Упрамiнню соцiа:rьного захисту населення, сектору регiона.rьного

розвитку, мiстобудування, архiтекryри та кrглово-комунаJIьною господарства,
вiддi-lry органiзацiйньiнформацiйноi дiяльностi та коl,лупiкацiй з громадкiстю
апараry райдержадмiнiстрачii налати iнформацiю пр проведену роботу вiддiлу
eKoHoMiKr.r та розвптку iнфраструtсгури райдержадмiнiстрацiТ до 20 вересня

20l7 року.

6. Вiддlлу економiкп та розвитч/ iнфраструкгури райдержадмiнiстраrii
надати узагаJIьнену iнфрмацiю пр виконаяня дмого розпорядження mловi
райдержqдмiнiстрацii до 29 версня 2017 року.
8. Визнати таким, що втратило чиннiсть, розпорямення юлови

рйонноi

державноi адмiнiстрацii вiд 07 квiтня 2017 роry JФ 7З-р <Про пiдсDrмки
виконання Програми економiчного i соцiапьно рзвитку району пртягом
2016

рок1+>.

9. Кон,троль за виконанням даноп) розпорядкення покJIасти

на

заступникiв mлови районноТ державноТ адмiнiстрачii вiдповiдно до розподirry
функцiональних повновiDкень.

Першнй заст5rпнпк г(uIовп
paйorrнoi дер:rrавноi адмiнiстрацii

с.нЕстЕров

