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Про пiдсумки виконання Програlrли
соцiально-економiчного розвитку
району протягом 20lб року

За

пiдсуплками дiяльностi районноi державноi адмiнiстрацii, органiв
мiсцевого самоврядування забезпечено наступне виконання завдань i заходiв

Програми економiчного
201б piK.

i

соцiальЕого розвитку Вiльшанського району за

У

2016 роцi доходiв до заI,ztлъного фонду мiсцевих бюджетiв надiйшло
36б30,3 тис.црн., що скJIЕlло |25,9Yо до затвердженIш показникiв (понад план
отримано 7544,3 тис.грн.). Порiвняно з вiдповiдним перiодом 201-5 року
надходження збiльшилися на 14485,9 тис.грн. Темп росту скJIав |65,4Уо.
Податок та збiр на доходи фiзичних осiб виконано ка 119,0О4, надiйшло
14801,0 тис.Iрн. (понад план отримано 2365,0 тис.грн). Темп росту, порiвняно з
201-5 роком, скJIав t56,5o6, або на 5344,7 тис.грн. бiльше минулого рохry. Плати
за землю надiйшло 10466,5 тис.црн. (понад план отримано 1880,2 тис.грн),
виконаншI скJI€tло l21-,9Чo. Темп росту скJIав |6|,2О/о, або на З97З,5 тис.грн.
бiльше.
.Щоходи мiсцевих бюджетiв (без трансфертiв) у розрахунку на одry особу
населення за 201б piK скпадають 2907 црн., що на 65,4Yо бiльше, нiж за
вiдповiдний перiод минулого року.
Гфотягом 20Lб року BciMa категорiями господарств вироблено валовоi
продукцii, в перерФ(унку цiн 2010 року, на супry 2982З1,6 тис.грн. (2015 piK 254317,0 тис. цн.), що скJIало ||7,3О/о до ан€rпогiчного перiоду минулого року, у
тому числi: рослинництво - 246582,7 тис.грн. або |2|,4О/о, тваринництво
5|648,9 тис.грн. або 101,0%.
Виробництво ва.повоi продукчiТ сiльськогосподарських пiдприемств
скJIЕлло |70739,9 тис. грн. (2015 piK - |45669,4 тис.грн.), що становить ||7,2Yо до
ана.rrогiчного перiоду миЕулого року або на 2,1Yo бiльше планового покЕlзника
затвердженого районною програмою соцiально-економiчного розвитку району
(115,t%),
тому числi: рослинництво 165555,5 тис.грн. або L|7,6Yo,
тваринЕицтво - 5184,4 тис.rрЕ. або 105,4Yо до минулорiчного показника. Так,
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вироблено м'яса 2|0,4 тонн, що на t8,9Yo бiлъше, нiж у вiдповiдному перiодi
минулого року; молока - LO2З,2 тонн, що становило 94,2О^ до миЕулорiчного
показника.
сiльськогосподарських
районi тваринництвом займаються
пiдприемств, найбiльше з них ПСП iM. Шевченка, в якому утримуеться 90Yо
загальноi кiлькостi по
поголiв'я великоi рогатоi хулоби
сiльськогосподарських пiдприемствах району. Станом на 01 сiчня 201-7 року у
Bcix катеюрiях господарств утримуеться 3108 голiв великоТ рогатоi худоби, у
тому числi 1881 KopiB, що на piBHi вiдповiдного перiоду миЕулого року.
Поголiв'я свиней складае 4750, що на 0,8Уо бiльше до ана.rrогiчного
перiоду минулого року.
У сiльгосппiдприемствах району утримуеться 323 голови великоi рогатоi
худоби, у тоt"{у числi 199 KopiB, що скJIадае 85,4Уо до анаJIогiчного перiоду
минулого року. Поголiв'я свиней скJIадас |З94, що становить 81,1% до
минулорiчного показника.
Найбiльшим виробником молока в районi запишаеться ПСП iм.Шевченка.
Надiй молока на одку корову з початку року по пiдприемству ýкJIадае 4709 кг.
Середньорайонний показник становить 4664 кг.
Вiдповiдно до проведеного щомiсячного монiторинry роботи пiдпри€мств
промисловостi облiкового кола, без вра<ування даних по заводу з виробництва
паливнIаr( граЕул ТОВ <<Креатив-Агро>>:
обсяг виробленоТ промисловоi продукцii за сiчень-грудень 2Оlб року, у
оптових цiнах 2010 роч, скJIав 8403 тис. |рн., у вiдповiдноr*{у перiодi минулого
року - 5997,2 тис.црн., темп росту - |4а]Yо;
обсяг реапiзованоi промисловоi продукцii становитъ 65282,6 тис.црн., що
у 1,9 разiв бiльше, нiж за вiдповiдний перiод 2015 року (34356,5 тис.грн.), або
178,8% до планового пок€}зника, затвердженого програмою соцiальноекономiчного розвитку району (36500 тис.грн.). На кожного мешканця району в
середньому реалiзовано промисловоi продукцii на 5|59,2 црн., що у 1,8 разiв
бiльше, нiж за вiдповiдний перiод 201.5 року (2852,| црн.), або |79,5Yо до
заIшанованого показника (287 4,0 тис.грн.);
обсяг роздрiбного товарообороту за сiчень-вересень 2016 року скJIадае
3б988,9 тис.грн, або |27,6% (у порiвlrяних цiнах) до сiчня-вересшI 2015 рощу
(28989,0 тис.грн.), або 82,6ОА до запланованого показника (44800 тис.грн.).
Станом на 01 сiчня 20|7 року на територii району налiчуеться
100 пiдприемств роздрiбноТ торгiвлi, 2 пiдприемства фiрмовоТ торгiвлi (кiоски
ВАТ <<М'ясокомбiнат <сЯтрань>>, ТОВ <Черняхiвськi ковбасш>), |2 пiдприемств
ресторанного господарства, 20 пiдприемств побутового обс;ryговув€}ння та
6 аптек. Пiдприемства з iноземними iнвестицiями вiдсутнi;
обсяг капiтшrьних iнвестицiй - 42124 тис.црн., що скJIадае l33,5Yо до
вiдповiдного перiо,пу 2015 року (3t542 тис.грн.), або 168,50^ до запланованого
показника (25000 пас.грн.). Обсяг капiтальних iнвестицiй (KpiM iнвестицiй з
державного бюджету) у розрФryнку на 1 особу населенЕя скJIав З33|,0 грн., що
на |35,2Уо бiльшео нiж вiдповiдному перiодi 2015 року, |69,2О^ до
заплаIIованого покЕлзника ( 1 968,5 тис.грн.);
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введено в експлуатацiю 2 житловшх булинки загапьною площею 3|4 м2.
За вiдповiдний перiод 2015 року введено в експлуатацiю 9 житлових будинкiв,
загаJIьною площею ||24 м2.
За 2016 piK працевIIаштовано 44 працiвника. Темп зменшення кiлькостi
працевлаштов€ших на HoBocTBopeHi робочi мiсця становитъ84,6О/о у порiвняннi з
вiдповiдним перiодом 2015 року (52 особи), що скJIадае 7З,ЗУо до заIш€tнованого
показника (60 осiб). ,Щодатково працевлаштовано за цей перiод 2 особи
(торгiвля), а-пе юридиIша адреса роботодавцiв перебувае за межами району,
вiдповiдно зарахування цъого покЕlзЕика вiдбуваеться за мiсцем реестрацii
роботодавця.
Середньомiсячна заробiтна плата штатних працiвникiв стаIIовила
3399 грн.. Темп зростання середньомiсячноi заробiтноТ плати |25,4О/о до
вiдповiдноm перiоду попереднього року або |03,6Уо до запланованого
показника (3280 тис.грн.) та 25,4Yо до завдання щодо пiдвищеннll в 2016 роцi
рiвня середньомiсячноI заробiтноi плати працiвникалл пiдприемств, установ i
органiзацiй ycix фор* власностi.
Станом на 01 сiчня 2аП року затверджено видатки на утриманЕя у
напежному cTaHi вулично-дорожньоi мережi населених пунктiв району по
сiльсъких радФ( у cyмi 2183,9 тис,црн., з них: заг€шьний фонд - 2144,7 тис.|рн.,
спецiальний - 39о2 тислрн. KacoBi видатки скJIадають |44416 тис.грн., з них:
заг:шIьний фонд - |432,4 тис.црн., спецiа.пьнпй - |2,2 тис.грн..
На благоустрiй райоrry за 2016 piK використано 467,4 тис.грн., що
становить 1l1 ,9Yо до вiдповiдного перiоду 2015 року.
Рiшенням cecii Кiровоградськоi обласноi ради ьiд 29 вересня 2015 року
Лg 787 <Про Г[пан за<одiв iз реагliзацiT СтратегiТ - 2020 роцр по Вiльшанському
райоку затверджено 9 проектiв, з якlD(: 8 виконано та 1 в стадii викон€lннrl. Так,
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протяюм 20|5-20lб poKiB в рамках третьоi фази Проекry ССДРООН
<<Мiсцевий розвиток, орiентований на громадр) реапiзовано насryпнi

мilЕопроекти:
ПокращенIIя водопостачання в с.Гfuоско-Забузьке. Капiтагlьний ремонт.
Загальна BapTicTb проекту - 299,680 тис.црЕ.;
Енергозберiгаючi зЕлходи в НВК с.Вiвсяники. Капiтальний ремонт
покрiвлi даху. Зага.пьна BapTicTb проекту - 403,851 тис.грн.;
Енергозберiгаючi заходи в школi с.Иосипiвка. Капiтагrъний ремонт
покрiвлi. Зага.пьна BapTicTb проекту - 489,284 тис.црн..
Iнновацiйнi енергоефективнi заходи вуличного освiтлення смт Вiльшанка.
Реконструкцiя з використанюIм ВДС (енергiя сонця). Загальна BapTicTb проекту
372,360 тис.грн.. Проект перебувае у стадii завершення, очiкуеться сума
другого траншу, яка надiйде пiсля здачi повного пакета документiв.
В регiонi впроваджуються за рФ(унок мiсцевих, державних, заJIученкх
коштiв та механiзму державно-приватного партнерства вiдповiдно до Програми
економiчного соцiа-пьного розвитlry на 2аrc piK iнвестицiйнi проекти i
соцiапьнi заходи, якi не вкIIюченi до регiональноi стратегii розвитку та ГIлану
за><одiв з iT реа.пiзацii, а саме: виконано 3 iнвестицiйних проекти вартiстю
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1363,8 тис.rрн. у гапузi сiльського господарства та t3 соцiальних за(одiв на
загаJIьну суму ||57,2 тис.црн., з нrх:
у гаrrузi освiти: у дитячому навч.lJIьному закладi <<Колосок> придбано
котли на cyrlnry 75,0 тис.грн. (МБ), будiвельнi матерiапи та здiйснено поточний
ремонт на суму 68,4 тис.грн. (МБ);
гаггрi охорони здоров'я: проведено замiну 10 вiконних блокiв
хiрургiчного та 1 BiKHo терапевтичного вiддiлень на енергозберiгаючi на суIwу
33,0 тис.грн. (загуrенi кошти), 8 дверей хiрургiчного, 1 дверi терапевтиtIного
вiддiлення на суý[у 45,0 тис.грн. (заlryченi кошти) та 12,0 тис.грн. допомiжнi
матерiали; по Вiвсяникiвському ФАII проведено замiну 5 вiконних блокiв на
енергозберiгаючi - 27,0 тис.црн. (МБ);
у галузi культури: проведено поточний ремонт фойе та фасаду сiльського
будинку культури в с. Березова Балка на суму 112 тис.грн. (заirу"rенi кошти);
освiтлення: Сухоташлицъкою сiльською радою проведено роботи по
освiтлено населеного tryнкту, встановлено 169 свiтлоточок, загаJIьна BapTicTb
проекту 388,4 тис.грн. (МБ);
смт Вiльшанка цроведено
водовiдведення:
водопостачання
реконструкцiю 400 м водогону на суму |53,7 тис.грн. (I\{Б) та капiтальний
ремонт 1150 м водогону на суму 168,3 тис.грн. (П,Б).
Iншi:
у с. Коритно_Забузьке здiйснепо поновлення огорожi навколо кJIадовища
на cyll{y 15,0 тис.грн.(МБ); благоустрiй торгiвельного майданчика - 34,7 тис.грн.
(МБ); замiну паркану бiля дитячого закпаду - 12 тис.грн. (МБ);
у Маловiльшанськiй сiлъськiй радi замiнено 2 вiконних блока на
мет€tлопластиковi 1 0 тис.грн. (МБ).
OKpiM того, протягом 20|6 року здiйснено HacTyпHi засоди:
в закJIад€ж освiти замiнено 37 вiконних та 3 дверних блокiв на
енергоефективнi на cyýiy t61-,2 тис.|рЕ, з них: субвенцiТ сiльських рад - |35,3,
власних - 9,9 та iншi - 16,0 тис.грн.;
дIя проведення лабораторноi дiагностики жителiв району придбано
фотометр МБА-540 вартiстю 25,0 тис.грн.;
закJIадами культури придбаllо: меблiв на суму 44,8 тис.црн. (МБ),
технiчне та комп'ютерне обладнання - 32,6 тис.грн. (19,3 тис.грн. - спецфонд,
1t,9 тис.грн. - РБ та|,4 тис.rрн. - МБ), музичнi iнструменти - 8,9 тис.грн. (МБ),
костюми дJIя народного хору - 30,0 тис.грн. (10,0 - спецфонд та 20,0 тис.грн.-
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МБ);
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здiйснено поточнi ремонти ryрткових KiMHaT, фойс та танIsовапьного загrу
на суму 16,5 тис.грн. (3,1 тис.црн. спецфондо 13o4 тис.црн. МБ), ремонт системи
оп€rпенЕя та замiку насоса (3,7 тис.rрн. - загалъниИ фонл), у дитячiй школi
мистецтв замiнено на енергоефективнi 16 BiKoH на суму 6|,7 тис.грн.
{54,2 тис.грн. спецфон д,7 ,5 тис.{рн. iншi кошти);
.Щобрянськоtvry сiлъському Будинку культури замiнено на
енергоефективнi 1l вiконних та 1 дверних блокiв на суму 41,5 тис.грн. (МБ),
встановлено теплогенератор (45,0 тис.грн.(МБ), здiйснено ремоЕт комп'ютерноi
технiки (5,7 тис.грн. (}vБ).
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З метою забезпечення виконанпя Програми економiчного i соцiального

розвитку району у повному обсязi, подолання негативних тенденцiй у розвитку
оIФемих гагrузей та сфер дiяльностi:

1.

Вiддiлry економiки та розвитку iнфраструктури рйдержадмiнiстрацii
провести детЕrльний аналiз причин невиконання окремих пока:}никiв i завдань
програми економiчного i соцiа.пьного розвитку району за20|6 piK у вiдповiдних
гашузях i сферж дiялъностi.

2.

Струlrгурним пiдроздiлаrrл райдержадмiнiстрацii,

територiа.пьним
органам MiHicTepcTB i вiдомств УrсраiЪи у районi провести ана.шiз oKpeMID(
показникiв i завдань програми економiчного i соцiального розвитку району за

сiчень-грудень 20lб року у вiдповiдних галузях i сферос дiяльностi, вжити
заходи з метою ix покращеннrI та призупиненнrI негативних тенденцiй у
розвитку галузей (сфер дiяльностi) району.

З. Робочiй групi з питань легагliзацii заробiтноi плати та

<<TiHboBoI>>

зайнятостi населення засJIухати керiвникiв пiдприемств, установ та органiзацiй,
якi нараховують заробiтну плату на piBHi або менше мiнiмального розмiру,
встановJIеного законодавством, як собi, так i нйманим працiвникalм.
4. Управлiнню соцiального захисту населення райдержадмiнiстрацii:

посилити робоry щодо створення нових робочих мiсць та розвитку

пiдприемницькоi дiяльностi ;
забезпечити проведеннrI системноi роботи з керiвниками пiдприемств,
установ та органiзацiй ycix форм власностi району з питаннrt пiдвищення рiвня
середньомiсячноi заробiтноi шIати найманим працiвникам, дотримання гарантiй
в оплатi працi шJuIхом проведенЕя нарад, засiдань за круглим столом.

5. Сектору

регiонапьнопо розвитку, мiстобудування, архiтекryри та
житлово-комун€tльного господарства райдержадмiнiстрацii, сектору

iнформаuiйноТ дiялъностi та комунiкацiй з громадкiстю апарату
райдержадмiнiстрацii провести iнформацiйно-роз'яснювапьну робоry щодо
отримання кредитiв на реа.пiзацiю зоtодiв з енергозбереження у житловому
ceKTopi за ра(унок коштiв державного бюджету.

6. Контроль за виконанням даного розпорядженнrt покJIасти на першого
заступника голови районноi державноi qдмiнiстрацiТ Нестерова С.А.

IIершпй засryпrrпк голови
райопноi державноi адмiпiстраuii

с,нЕстЕров
й

