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Пр

пiдс}а{к, викояшш прогрши економiчЕого
i соцiшьяого розвятку Вiлыlанського району
лротяrOм сiчвя_в€ресRя 20l7 року

Мiсцевrми орmнши виконавчоi шади m ор.дши мiсцеФm
сшовршушш вжиlо ря-ц орmнi]аUIйнш @одiв. спрямомни\ на
ъбеlпеченн,
пока]никiв. ýвдднь j прфкliв. sизначенш

fiрограмою економiчного i соцiальноrc розвrтку Вiльшаяського району на
2017 piK, gтвердкеноi рiшеяшм райоЕноi ради вiд 2] rрудяя 20lброкуЛ! l23.
З метою орmнiзацi'i
контролю за виконапнrм Програми
видано розпорrдженш голов! райояяоi державноi адмiЕiстрацii вiд lб лютоrc
20l7 рr) М ]5_р. якич визн,чено вiдповi_оФьних виконавuiв га,lу}еви\
розлiлiв Лрограми. форvи i vехФilми конrролю 1э cвHov ii виконання i
звiтностi про хiд ii р€дiзацii. Дя забезпечепня реалi:}ацii завдавь Проrрами
сформовано та затв€рдж€но
перлiки:
t) iввФт,цiйяих препiв, реалiзацi, яких здiйсню€ться за рахуяок
KoшiB iявесmра на загальну суму 2З5,5 мля.грн,, В сЕдii рецiзцii перебум€
одия проею. З початку решiзацii прекry осво€но l l 6.0 Tlrc. Фн.:

2) Фцiаlьни\ я\одiв. решi@iю

1дtйснюваlи l.
р*уяок коштiв держашого та мiсцевоm бюдrкстiв на ]агальну суму
10587,2 mс,гря,, Iз загальяого перелiry соцiФьвп зdодiв, усього 33, ставом
на 0l жовтш 2017 рry решiзомво 5, або l5,2% до загальяоi кiлькостi
uтерджених з одiв, у стадii реалiзацii перебум l0 Фодiв, по t8 соцiмьяих
заходах рботи так i не розпочатi, ПрФюм сiчня-вФеспя 2017 року Фаx:IrФо
осшно 2069,1 тяс.грв., з вп хоlгти держашого бюмету _ 20З,0 тис,rрн.,
мiсцеюrc - ]E66,I тrс.грп.. Станом яа 0l жовтм 2017 Potry вiдсоюх осмяяя

коrптiв вiдпов;дно до за rцэr{ованоm обсяry становить l 9,5]
З) осяовних завдань та локазникiв рФвитку Вiльшанськоm району на
20]7 piK.
ПрФrcм сiчв_Ер€сяя 2017 року забезпечено

обсяг р€алi:}овавоi л!юмисловоi продукцii вИсутяiй через те, цо
лiдпрп€мсв облiкового кола (ПСП iM. Димитром, ТОВ <Соя Агр_Травс,)
прпзупиняли звiтувати,
Вrроблеtо валовоi

лрдукцii:

вс;ма каЕmрiями mсподарств, в перерахунку цiЕ 2010 року, яа суму
1882З9,5 тис.rря, (20lб Pix - 24ЗО72,2 Mc,rPg,\, що сшало 77,4% до
sна.логjчноm перiод) vинуOого рок). у том} числi: рФlипицm
l44987,I тис.грЕ,. або 72,5%, твари!нrцтво - l5458,5 тис.фн. або90.0%:
сiлюькоюслодарсм!мя пйлриемсашя яа суму 90]86,6 mс.грв.
(20|6 рiк - \2']'792,'| тяс.Фli.). цrо стацовить 70,7% до аналогiчвоm перiоry
мпЕулоrý року, в юму qrФi: рФлшяицтю - 86446,5 тцс,rрi., або 69,5Уо.
твар,вя!цтво - 3940,] тис, гря.. або l l1,6% до мяяулорiчяог0 показвяка, Так,
вироблеяо l]5,9 тоЕн м'яса, що стмов!ть 9О,2% до вiдповiдного перiоду
мияуло.о року; 90l ,5 тоня молока ( ] З7,З% до мяЕулорiсяоm покшика}
clmoм на 0l жоыш 20l7 року ) Bcix каlегорiлr господар.тв
утпмуеться 3] Iб rоriв велпкоi рогатоi худоби, у mму чпслi KopiB _ l89l, що ва
0.6% бiльше до вiдповiдного перiоду мпяулоrc роry; свиней - 4752, цо на 0,1%
бiльше до авшогiчною перiоду минулоm pol<y,
В сiлъmсппiдприсмстмх райоЕу }тр!мушя З34 mлови в.ликоi рогаmi
худобr, у тому ч!Фi 189 KoPis, що складас 105,6% до авшогiчЕою перiоду
мияулоrý року. Поголiв'я свпн€Й склада€ 1402, цо сmновить 95.7% до
мIлнулорiчяоrc по{ав!ка;
обсяг шiтшьяйх iявеtт!цiй (KpiM Ьв€сгицiй з дерхавsоm бюджегу) за
сiчень_черв€пь 2017 року склав 19224,0 пс-грв-, що сmяовить i66,8olo до
сiчяr_червяя 20 I б року, у розрахуяку яа l особу вФФеЕяя - l 5З0,9 грн,, цо яа
I 68.0Ю i, або н. б l 8.б
Фн, бiл ьше. Hiж ) вiдловiдноv) пер!одi м и кулоm рок) ,
Найбiльш!й обсяг кдiтФьних iнв€."тицiй освосно
сiльському
мподарствi - блйзьхо 8Рlо вiд ix загальяою обсrгу. У cтpyKTypi капi@ьпп

в

iввестпцiй найбйьшу ппому
сiлюькоюсподдрськп пiдпрr€мсгs.
На т€риmрii

району вiдс}тяi пiдпря€мс.м

з iяоз€мними

iвв€стяцiями.
Обсяг роздрiбноm товаробороту за сiчеяь-черфяь 2017 ро(а складас
26322,8 0с.гря, або 109,1% (у лорiвяяпrх цiнах) до сiчня-ч€рвIв 20lб року
( l l 526,0 тис.грн.). Вконшм показяика забезпеryФьс, за
рц}ъок струп)?нш
пiдроlдйiв. фловнi пiдiри. ио е яm рфашошi ?s vежши району|
за операmвяпмп дав!ми яа териmрii райояу експорту€ томр одне
сiльськогфподарtьке пiдприсмстm, яке ма€ чшря пiдроздiля, IяФормацiя для
району щодо обстiв експорг/ ToBapiB кояфйеяцiйrа, Керуючись Закояом

Украiни "Про дер)!авну сmlиспry,. юловне упрашiння сrагиФки у

Кiровоградськiй областi давi по райоЕу ве оприлюдню€;
сер€дньомiсячна зарбiтна плата !а пiдпри€мствах, в устапова\ та
орmнiзаUiь рдйон). вшчеш до облiкового колд стдпglmоТ 1вiпосгi по
заробimiй платi у II кварmлi 2017 роrу Фанов,ъ 5250 Фн.. т€мп зросгаяrл
сер.дяюмЪвяоi заробiтяоi плап - l 69,6% до lI кваргалу попередвьою року.

Вiдповiдно до п}вrry 4 прфюлу шiдапня рo6очоi групп з проreдеgя,
vонiюринD m оцiнl,и ре]ульгаrивностi peмb,,Jji державноi рfгiонмьноi
полiтики в облетi вiд 27 червня 20i7 por] }G 01-15/l4212 районнлм державвпм
адмiнiсфацiям дов.деяо завданяя вжtm заходи щодо пЙвпцеяяя у 2017 рцi
рiвня середнюviсячноi rаробilноi плаlи праUiвяиlам пiдлриdсlв- yclaHoB i
органiзацiй ycix Форм вла.ностi яе меЕш, яiж на 7Рlо до рiвня середяьомiФчноi
заробiвоi mати за 20Iб р;к. У результатi, завдаяяя на 2017 piк по заробiтнiй
maTi сfiадас 5778 Фя. (за 20lб piк - ]З99 rря.), За оп€ративнfiмл давими,
вiдповiдяо до райоsfiоm монimрипry. сеr,€дrrьомiсячяа зробiтва плата на
пiдпрйсмстваr{, в уст rош та оргавiзацiп райояу, вхлючеяих до облiкоюrc
кФа сmтлстичноi звiтностi по ,rарбiтнiй платi за сiчеяьчервень 20]7 року
складае 4679,2 гря.. або 81% до 9вдщш яа 20l7 piк.
Серелньоviсячна
рацiвяикэ сlлюькою
господарстм за сiчеяь-вересеsь 2017 року стаяовить 42'16,73 гря,, темп росп/
до авмогiчною пФiоду минулоm року склав ]4,Ф/о.
Прmюм сiчвя<ерпяя 2017 року працеRлашmваво 34 Фомадrн, темп
зростаняя кiлькостi працешштошrх яа ноФсmр€d рбочi мiсця смав
l0Ф/" до вiдловiдltого п€рiоду м!яулого pol<y, tбо 56,7% до ФдФяя яа piк
(пл.я па 20l7 piK - 60 oci6).
Ъ зв;тЕий л€рiод проведено 9 засiдань райоmоi Koмicii з леIfiiзацiТ
виплаg зро6;поi плат, i зайнятостi ваФев!я, засл)тано 67 KePiBBKiB
господарств, бстежеЕо 71 пiдлри€мс.во, вияшено 28 ввар.€стованих
Еаймшх працiвшкiв. Станом па 01 жовтш 2017 року вияшенi порушенш

заробiгн

Протягом сiчня-ер€сяя

2017 роIc/ забезпечено

впроваджеяня вiдвовлювальноi енерг€тики

_ будiвництво

сонячноi
елеюрсганцii (СЕС), пот),Giс.ю 9,8 МВт, смт ВЬшанка: роботи по
будiвявцгву сонячяоi елекФостанцii рзпочато з 20 в.р€сня 20l 7 року;

Фн}

вулиць i дорll коvуншьноi масящтi: проклеяо
поючниЙ iямковиЙ) pevoнr вулиць та дорiг комуяальноi влscHocti на мьну
суму 998,0 тис,грЕ, (c.cTatlqвaтe, с, С}х,й Т.шляк, с. Йос!пiв@);
покраценш юдопфгачшня, б}дiвницIsо ноsих гiлок водоmк} m заviн.
бдшень Рожновtькоm _ см г Вiл ьшаям п с, Добря н ка:
з мФю будiвяицтм Еофi .iлtи водопrююду в дФх баш€вь
Рожновського Вiльшаяською с€ллццою р4дою вигOговлено проекгно_
кошторисяу док} еmацiю, Ведуrcя б}рпльн; роб(п, rcтавошепа обсадва

покрашенн,

(коIlп мiсцевого бюдr(еry);
мереж ювяiшюю освiтлеяш вулrць - с,вiшявrм,

труба. Всього вrтрачено

l

82.0 тис.Фff.

розшир€яв
с.Добрянка, с.Коритяо-Забузьке: Коритно-Забузькою сiлюькою радою
Фошено проеmскоLmрися) докученвцiю на прове,Oення вупичного
освiтленяя по вулицях Вовчевка, Садом. Вефова_j

покращепя iнвфпUiЙноrc mivaтy , корил)мнш генеральнп планiв rд
вигоmвл€ння юнiнгiв 2 населевlrх лунктiв, смт Вiл ьlurлка е с,Добре:

ВЬьш4сьм селищяа радs:

виmтýвлена елепрояна @рФграФiчна

УСК 2000] рзпочаm бiр вrпirпп даяп для
мiстобудiвяоi qаспяи геверsльнотý шаяу; фувкцiонФьяе

основа в сист€мi

координат

зонуваня, TepиTopii без яадаляя ФаФiчних мат€рiалiв. Освосно З2,0 тяс.тв-i

Добрiв.ька сiльська рада: lщPlJym ься виюlовлеяня елекгрняоi
кдртограФiсноi осr,ов, в c,ФMi кФрдвнат УСК .еяердьЕоm шду с.Дбре;
iE до геяераль!оrc mФу, ocвoсIio 3З,0 rчс.rрп.;
покрацlення стану б}дlвель rакладiв охорони ].0оров'я - пфчний peмoнl
ФАЛу в с. Блник)ваге rа капiта,rьний речонI примiцень Uентральяоi райопоТ
лiкарвi: Б}зяиr]втською сйьською р.дою проведеяо поmчнrй ремоm

Фельдшерько-акуtлерського пупrry на суму 4,0 Tl,c.rpн,;
полiпшешя матерiшьво-тепiчного стаяу зшадiв соцiмьпоi сферпl
у сiльському дитячому навчальному заl(ладi с.Осички розпочаm PeMoETEi
робоп, щiяеsо 8 в;ковяп блокiв яа енергоеФею!вя;, Освосно 25,5 тис.грн.
(кош.я мiсцевоm бюдхету);
вiдциm додаткову фуIry у ВЬшвнському ДН3. На р€алiзацiю зrходу
в!трасево 180,0 вс, гря. (коIlm мiсцевого бюд)ке,ту);
на при.Oбання
MaKpiшiB в }тримаrlня lдкiльн,х
автобусiв для переЕтнш }чнiв до viсць ншчшн, i } звортному вапрямку
про|яmч сiчнFверфн,20l7 року осво.но кошти } cyr,ri З68.6 пс.тв. (коtlп
мiсцевоm бюдr€т/)i
рапочато р€мовтяi робопr з капiтальноrо ремояту котельяi та опапення в
Добрiвськiй ЗОШ. Стшом яа 0t жоmш 2017 року Фшно кошти у cyмi
225,0 пс.гря,, з вп кошп дерюноm бюджету 203,0 тrс.грв., мiсцевого -

22,0вс.грн.;
замiнено котФ у ВЬьш8ськiй школiiятернатi. Bapтicтb робiт склала
l6,0 vс,грв, (кош.п мiсцевоm бюд)l€ту)i
првзд€яо поточвий (коWе1ппй) ремовт Маловiлшаяськоro СБК на

шоRлеяо проепно_ffоUmрисц докуvентацiю на лроведеfiн, робjl l

капiтальноm ремояту д&ху у В;БшаIrському РБК,

oKpiм затвэрджеяп Прогрdою заходiв, здiйсн€но прндбанвя m

прведево р€моImi
придбано
49,8т!с.гря.;

лров.д€во

с,СтаЕкумт€

Фт,

на

мьну

суму l9l4,3 тхс,Фн, (кошти мiсцеюm

m замЬе!о дпмову тубу у Сухоташшькому НВК
поmчялй р€мопт

у

ва суму 35,0 тис.грн.;
замiнено дm Biкlla на €Еерmфеюяшi

сiльському будинку кульryри

_

в

ФАПi с,Спmк _ t0,0 вс.гря.;
рошочаФ шi@ьн!Й ремоЕт ж!тловоло будкiку в сш Вiльш!ка по
вул. l-го Трм (здiйсвево переrрtiв даху. замili€но 2 вхiдIm дЕрей та
2 BiKBa) штрачево 7З,0 тис,грн., Стаяом !а 0I жовЕя 2017 роrry р€монтнi
роботи

продом)mсt;

у

5

в смт Вiльlцаяка здiйсвено рехояструФiю свэрдловвяи i водопроюду у
rлибокому яру на суму бt.3 т!с.Фя. та прпдбаво яов!й яасос длл подачi Dодя
яа суму 26,0 вс,гря,;
проведено погочний p.!(oнl вулиtь la дорil rомунально] власностi.
Вiльшшською селшrцою радою Еа суму 1259,3 пс,Фн,; Куцобалкiфькою
сiль.ькою радою на cylvy З99.9 тис.грн..
vетою
завдаяь. показникiв,

]

rsбеrпечення

iнвфицiйних проеfiiв. соuiальяих lаходiв проФаNlи еконоviФоlо

соцiаьяоm рФвитку Вiльшшською райоЕу

m

i

на 2017 PiK у повному обсязi:

I. Зобов'rат, керiвtикiв струкrуряй пйроздiлiв райдеr*адмiвiФрдцii

рекомендумти Бузнйк)ъвтськiй, Вiвсяникiшький, Добрянськiй.
Куцбшfi вськiй, Коритяо-Забузьхiй сiлюьмм радам:
I) вжпи нФбкiдяi rdодя щодо
показниliв m
проекгiв. виrначениl, у га,rylевих роздiлая програш економiчноm i Фцiшшою
рсФтку Вiльшаяською району Еа 2017 piK у повяому обсязi;

2) забезпечити за результатам, сiчвя-Фудня 2017 року п;дгOтовку m
надання ) повнощ бсяli iнформшii про сlа виконанш кожноm ij }авдань m
преmiв. фновних покзникiв рlвитку mлу}i. якi виiмченi ) проrршi
екоЕомiчноm i соцiального розвятку ВiльшФскоrc рйову на 2017 piк та
згiдво iз ix розподiлом за вiдlовiдцьЕими виконýщJrми (розпорrджеяЕя юловп
райцержадмiнiстрацii вiд lб лютоrc 2017 року ]t! 3J-p <Про органiзацiю
конlроль в виконФш прогрши економiчноm i соцiшыою
розв!тку ВЬUrаяськоm райояу яа 20 17 piю)),
2, КоFгроль за ввконанtlям даноm розпоряджеввя пошаст! на першоrc
засlуллика юловй раЙоЕвоiдержавяоТадмiяiстрдцiiС.Несreрм-

Перппй заступхзк головt{
р.йопноt дср,|ýшоТ rдiriнiсrрФцii

с.пЕстЕР]ов

