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Про пiдсуI![ки виконання Програми
економiчного i соцiального розвитку
району за сiчень-вересень 20|6 року

За пiдсумками дiяльностi

районноТ державноi адмiнiстрацiТ, органiв
мiсцевого самсврядування протягом сiчня-вереснrl 20|6 року забезпечено
наступне виконання завдань i заходiв Програми економiчного i соцiаrrьного
розвитку Вiльшанського району на 2016 piK:
загЕLгIьного фонду мiсцевих бюджетiв надiйпrло
Доходiв
2З751,2 тис.грн., що скJI€tло 138,0% до затверджених пок€}зникiв. Порiвняно з
вiдповiдним перiодом 2015 року надходженнrI збiльшилися на 9259,7 тис.грн.
Темп росту скJIав |6З,9О^. Податок та збiр на доходи фiзичних осiб виконано на
|З1,2ОА, надiйшло 8755,1 тис.грн. Темп росц, порiвняно з 2015 роком, скJIав
I63,9Yo, або на 3411,8 тис.грн. бiльше миЕулого року. ГIлати за землю надiйшrло
84З3,2 тис.грн., виконання - \3З,4Уо. Темп росту становить t69,0o^, або на
3 442,9 тис.грн. бiльше.
,,Щоходи мiсцевих бюджетiв (без трансфертiв) у розрахунку на одну особу
населеннrI за 9 мiсяцiв 201б року складають 1885 црн., що на З0,7О^ бiльше, нiж'
за вiдповiдний перiод минулого року.
Протягом сiчня-вереснrt 201б року BciMa категорiями господарств
перерахунку цiн 2010 року, на суму
вироблено ва-ltовоi продукцii,
2|7829,7 тис.грн.), що скJI€lпо t|t,6Yo до
243072,2 тис.грн. (2015 piK
тому числi: рослинництво
аналогiчного перiоду минулого року,
199980,9 тис.црн., або 114,5ОА, тваринництво - 43091,3 тис.грн. або 99,7Уо.
Виробництво валовоi продукчii сiльськогосподарських пiдприемств
скJIЕLло 127792,7 тис.грн. (2015 piK - 130441,8 тис.грн.), що становить 98,0Оlо до
тому числi: рослинництво
аналогiчного перiоду минулого року,
|2426З,6 тис.грн., або 97,8О/о, твариЕництво - З529,L тис.црн., або 103,7Yо до
минулорiчного показника. Так, вироблено м'яса 150,б тонн, що на ЗI,0Уо
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бiльше, нiж за вiдповiдний перiод минулого року; молока
становить 83,5Yо до минулорiчного пок€lзника.

-

656,5 тонн, що

Низький iндекс в,tлового виробництва пояснюеться

тим

що,
господарствами району значно зменшено посiвнi площi озимоi пшеницi
(-З|,4О^), озимого ячменю (-7Z%),ярого ячменю (-|2,8Уо), гречки (-1б,1%).
сiльськогосподарських
районi тваринництвом займаються

У

пiдприемств. Найбiльшим е

ПСП iM.

ТТТgз.Igнцз,

поголiв'я великоi рогатоi худоби

вiд

сiльськогосподарськlтх пiдприемствах району.

Станом на 01 жовтня 20Iб року

8

в якому утримуеться 90Yо
загальноi кiлькостi по

у Bcix

утримуеться З|07 голiв великоi рогатоi худоби, у

категорiях господарств

ToIvry

числi KopiB 1881 гол.,

що на O,LYт бiлъше, нiж за вiдповiдний перiод минулого року.
Поголiв'я свиней скJIадае 4750 голiв, що на 0,ЗYо бiльше до ан€rпогiчного
перiоду минулого року.
В сiльгосппiдприемствах району утримуеться 337 голiв великоi рогатоi
худоби, у Tol"ry числi 179 KopiB, що скJIадае 76,1Yо до ан€rлогiчного перiоду
минулого року. Зменшеннrt чисельностi великоi рогатоТ худоби вiдбулося через
оновленнrI молочного стада; 1465 голiв свиней, що становить 93,6ОА до
минулорiчного пок€}зника, за рахунок збiльшеннrl реа-гliзацii м'яса.

Найбiльшим виробником молока в районi е ПСП iм.Шевченка. Надiй
молока на одну корову з початку року по пiдприемству скJIадае 3927 кг.

Середньорайонний показник - 3861 кг.
Протягом 9 мiсяцiв 20Lб року у галузi сiльського господарства виконано
3 iнвестицiйних проекти вартiстю 1363,8 тис.|рн., що скJI€lпо 26,0О/о до
запланованоi кiлькостi заходiв, а саме: ФГ кЛукiянчую> за рахунок власних
коштiв збудовано примiщення для свиноматок, 2 робочих мiсця, проведено
реконструкцiю скJIадських примiщень на б00 тонн зерна, 4 робочих мiсця та
ФОП Топонарь В.В. за рахунок власних коштiв збудовано скJIади по
зберiганню насiння, 4 робочих мiсця
Вiдповiдно до проведеного щомiсячного монiторинry роботи пiдприемств
промисловостi облiкового кола, без врахування даних по заводу з виробництва
п€tливних граIryл ТОВ <<Креатив-Агроrr, за сiчень-вересень 2016 року: ,
обсяг виробленоi промисловоТ продукцii, у оптових цiнах 2010 року,
скJIав 8356,5 тис.црн., у вiдповiдному перiодi минулого року даний'покЕtзник
скJIадав 4190,5 тис. грн., темп росту - |99,4Yо;
обсяг реалiзованоТ промисловоТ продукцiТ становить 65282,6 тис.црн., що
у 2 рази бiльше, нiж за вiдповiдний перiод минулого року (сiчень-вересенъ
2015 року - З|З35,9 тис.грн.). На кожного мешканця району в середньому
прип€rпо 5180,7 грн. реалiзованоi промисловоi продукцii, що у 2,5 рази бiльше,
нiж за вiдповiдний перiод 2015 року (сiчень-вересень 2015 року 2069,4 грн.);
обсяг роздрiбного товарообороry скJIадае Зб988,9 тис.црн, або l27,6% (у
порiвняних цiнах) до сiчня-вересня 2015 року (28989,0 тис.грн.).
',

Станом на 01 жовтня 20tб року на територii району налiчусться 100
пiдприемств роздрiбноi торгiвлi, 2 пiдприемства фiрмовоi торгiвлi (KiocK ВАТ

<<М'ясокомбiнат <сЯтрань>> та KiocK з продажу м'ясноi продукцiТ ТОВ
<Черняхiвськi ковбасш>), 12 пiдприемств ресторанного господарства, б аптек,
20 пiдприсмств побутового обслуговуваннrI.
На територii району вiдсутнi пiдприемства з iноземними iнвестицiями.
За сiчень-вересень 201б року обсяг капiтальних iнвестицiй становить
2Зt53,0 тис.грн., що скJIадае |25,4Yо до вiдповiдного перiоду минулого року
(сiчень-вересень 2015 року - 184б4,0 грн.). Протягом сiчня-вереснrl zаrc року
обсяг капiтальних iнвестицiй (KpiM iнвестицiй з державного бюджеry) у
розрахунку на 1 особу населеннrI скJIав 1830,9 црн., що на I26,9Yo бiльше, нiж за
вiдповiдний перiод минулого року.
Протягом сiчня-вересня 20Lб року введено в експJrуатацiю 1 житловий
будинок загальною площею б0,0 м'. За вiдповiдний перiод 2015 року введено в
експлуатацiю 8 житловюс булинкiв загагlьною площею 7З4,9 м2.
За 9 мiсяцiв 2016 року працевлаштовано 36 працiвникiв. Темп зменшеннrI
кiлькостi працевлаштованих на HoBocTBopeHi робочi мiсця становитъ 87,8Yо у
порiвняннi з вiдповiдним перiодом 2015 року. .Щодатково працевлаштовано за
цей перiод 2 особи (торгiвля), але юридична адреса роботодавцiв перебувае за
межами району, вiдповiдно зарахування цього пок€вника вiдбуваеться за
мiсцем реестрацii роботодавця.
За сiчень-вересень 2016 року середньомiсячна заробiтна плата штатних
працiвникiв становить З245 грн.. Темп зростання середньомiсячноТ заробiтноI
плати - l}t,lo^ до вiдповiдного перiоду попереднього року.
Станом на 01 жовтня 20tб року затверджено видатки на утримання у
належному cTaHi вулично-дорожньоi мережi населених гryнктiв району по
сiльських радах у cyMi 1825,1 тис.црн., з них загальний фонд - 1785,9 тис.грII.,
спецiальний - 39,2 тис.грн. KacoBi видатки скJIадають 732,I тис.грн. загального
фонду.

На благоустрiй району за 9 мiсяцiв 2016 року використано 467,4 тис.грн.,
що становить |||,9Уо до вiдповiдного перiоду 2015 року.
В галузi KOcBiTo> виконано 3 заходи на загальну суму |24а,9 тис.грн., у
тому числi: обласний бюджет - 20,0 тис.грн., районний бюджет - 10,0 тис.грнJ,
мiсцевий бюджет - З84,1 тис.|рн., цромадська органiзацiя - 20,2 тис.грн., кошти
ПРООН - 222,0 тис.грн. та кошти фонду соцiа-гlьних iнвестицiй - 584,6, а саме:
<<Енергозберiгаючi заходи в НВК с.Вiвсяникп> капiтальний ремонт
покрiвлi (замiнено хвилястi листи на мет€rлочерепицю - 719,4 м2);
ремонт Л{З <<Сонечко>> в с.,Щобрянка - капiтальний ремонт системи
опалення 42,2 тис.грн. (мiсцевий бюджет) та поточний ремонт поlс.рiвлi даху |0,2 iншi кошти. У зв'язку з недостатнiстю коштiв у мiсцевому бюджетi
внесено змiни до запланованого обсяry робiт (планувалп92,| тис.грн.);
капiтапьний ремонт lЩIЗ <<Копосок>> 02 вересня 2015 року завершено
роботи на суlvry 784,6 тис.црн., здiйснено енергозберiгаючi з€lходи (замiна
6 дверей та 50 дерев'яних BiKoH на металопластиковi склопакети).
Виконано частково 1 захiд на загальну суму 355,1 тис.црн., у тому числi:
обласний бюджет - 20,0 тис.црн., районний бюджет - 10,0 тис.црн., мiсцевий

бюджет - l07,З тис.грн., цромадська органiзацiя - 81,5
135,3 тис.грн., а саме: енергозберiгаючi заходи в
(571
lтроект у стад11
стадiТ завершення, кошти
/ r м-)
м2) - IIроект
покрiвлi ()
Капiтальний ремонт покрlвл1
капlтчlльнии
ПРООН надiйшли в cyMi 108,0 тис.|рн. (I транш). .Щругий транш надiйде пiсля

здачi повного пакета документiв в cyMi 27,3 тис.грн..
В гагryзi <<Охорона здоров'я>> виконано частково 2 заходи на загальну
суму 185,0 тис.грн. (мiсцевий бюджет), а саме: поточний ремонт примiщення
пологового будинку та капiтальний ремонт шляхом замiни вiконних блокiв
терапевтичного вiмiлень (замiнено 10 вiконних блокiв
хiрургiчного
хiрургiчного та 1 BiKHo терапевтичного вiддiлення на енергозберiгаючi на cyl!ry
33,0 тис.грн. (залученi кошти) та 8 дверей хiрургiчного, 1 дверi терапевтичного
вiддiлення на суму 45,0 тис.грн. (залl^rенi кошти) та 12,0 тис.грн. допомiжнi
матерiали) - захiд перенесено та буд. продовжено у 217 рочi.
В гагlузi <Культурa>) виконано 2 заходи на суму |12,0 тис.|рн. (iншi
джерела), а саме поточний ремонт фасалу фойе та фасаду сiльського Будинку
культури в с.Березова Балка.
У галузi <<Освiтлення) виконано частково проект на заг€rльну суму
3||,78,4 тис.грн., у ToIuIy числi: обласний бюджет - 50,0 тис.грн., мiсцевий
бюджет - 42,310 тис.грн., громадська органiзацiя - 22,|50 тис.грн. та кошти
ПРООН 197,З2 тис.грн., а саме: <Iнновацiйнi енергоефективнi заходи
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вуличного освiтлення смт Вiльшанка. Реконструкцiя з використанням ВДС
(енергiя сонця)> - проект у стадii завершенIutr, встановJIено 19 освiтлюв€Lльних
конструкцiй. Кошти ПРООН надiйшли в сум1 |97 ,32 тис.грн. (I транш). Щругий
транш надiйде пiсля здачi повного пакета документiв в cyMi 49,580 тис.грн..
У галузi <<Водопостачання та водовiдведеннл> виконано 2 заходи на
загальну суму 649,7 тис.црн., у тому числi: обласпий бюджет - 50,0 тис.|рн.,
районний бюджет - 10,0 тис.црн., мiсцевий бюджет - 382,7 тис.|рн., громадська
органiзацiя - 15,0 тис.грн. та кошти IIPOOH - 222,0 тис.грн., а саме
реконструкцiя водогону в смт Вiльшанка та покращення водопостачання"в
Ъ.Гfuо.ко-Забузьке. Капiтальний ремонт - замiна водонапiрноi башнi"15 м3.
З метою забезпечення виконання Програми економiчного i соцiального
розвитку району у повному обсязi, подолання негативних тенденцiй у рОзвитку
окремих гаrryзей та сфер дiяльностi:

1.

Структурним пiдроздiлам райдержадмiнiстрацii, територiальним

органам MiHicTepcTB i вiдомств УкраiЪи у районi провести аналiз окремих
пок€вникlв 1 завдань програми економlчного 1 соцrального розвитку раиону за
сiчень-вересень zаrc року у вiдповiдних гаJryзях i сферах дiяльностi, вжити
зчlходи з метою iх пощращеннrI та призупиненIuI негативних тенденцiй у
розвитку галузей (сфер дiяльностi) району.

2. Робочiй групi з питань легалiзацii заробiтноi плати та

<<TiHboBoi)>

зайнятостi населеннrI заслухати керiвникiв пiдприемств, установ та органiзацiй,
якi нараховують заробiтну плату на piBHi або менше мiнiмального розмiру,
встановленого законодавством, як собi, так i найманим працiвникам.

3. Управлiнню соцiального захисту населення райдержадмiнiстрацii:

посилити робоry щодо створення нових робочих мiсць та розвитку

пrдприемницько1 дlяльност1

;

забезпечити проведенюI системноТ роботи з керiвниками пiдприемств,
установ та органiзацiй ycix форм власностi району з питання пiдвищення рiвня
середньомiсячноi заробiтноi плати найманим працiвникам, дотримання гарантiй
в оплат1 прац1 IIIJIяхом проведецЕя нарад, засlдань за круглим столом.

4. Сектору

регiонального розвитку, мiстобудування, архiтектури та
житлово-комун€tльного господарства райдержадмiнiстрацiТ спiльно з секторOм

iнформацiйноi дiяльностi

та

комунiкацiй

з

громадкiстю апарату

райдержадмiнiстрацii провести iнформацiйно-роз'яснювЕrпьну роботу щодо
отриманЕя кредитiв на реалiзацiю заходiв з енергозбереження у житловому
ceKTopi за рахунок коштiв державного бюджеry.

5. Вiддiлу економiки та розвитку iнфраструктури райдержадмiнiстрацii
тримати на контролi питання щодо вкJIючення ТОВ <<Прометей сайлос>>, який
розмiщено на територii с. Йосипiвка, до сукупностi статистичних одиниць дJIя
проведеннrI державного статистичного спостереження за формою Jф 2
iнвестицii (квартальна) <<Капiтальнi iнвестицiI>>.

6. Управлiнню соцiального захисry населення, сектору регiонального

розвитку, мiстобудуваннJI, архiтекryри та житлово-комун€tльного

господарства,
сектору iнформацiйноi дiяльностi та комунiкацiй
громадкiстю апараry
надати
iнформацiю
про проведену роботу вiддiлу
райдержадмiнiстрацiТ
економiки та розвитку iнфраструктури райдержадмiнiстрацii до 18 лютого

з

201_7

року.

Z. Вiддiлry економiки та розвитку iнфраструктури райдержадмiнiстрацii
надати узаг€rлънену iнформацiю про виконаннrI даного розпорядженнrI головi
раид

державноi адмiнiстрацiТ вiд 30 вересня 201-6 року JФ 225-р кПро пiдсумки
проведеного монiторинry та оцiнки результативностi реалiзацii державноi
регiональноi полiтики у Вiльшанському районi за I пiврiччя 201б року)).

9. Контроль за

виконанIuIм даного розпорядження покласти на
заступникiв голови районноi державноi адмiнiстрацii вiдповiдно до розподi;ry
функцiон€tльних

повноваженъ.

Перший засryпнпк голови
раиопноl державпоl адмrнlстрацrr

с.нЕстЕров

