ДОВІДКА
про виконання програми економічного та соціального розвитку
Компаніївського району на 2018 рік
у січні-червні 2018 року
В рамках реалізації завдань та заходів програми економічного та
соціального розвитку району на 2018 рік забезпечено вирішення ряду
важливих питань та проблем розвитку району.
З метою організації виконання та контролю за виконанням Програми
видано розпорядження голови райдержадміністрації від 01 березня 2018 року
№51-р, яким визначено відповідальних виконавців галузевих розділів
Програми, форми і механізми контролю за станом її виконання і звітності про
хід її реалізації.
Для забезпечення виконання пріоритетних завдань Програми внесено
ряд клопотань органам виконавчої влади вищого рівня щодо фінансування у
2018 році за рахунок коштів державного бюджету заходів, спрямованих на
вирішення
актуальних
завдань
соціально-економічного
розвитку
Компаніївського району.
Для здійснення заходів державних та регіональних програм за рахунок
районного бюджету профінансовано видатки в сумі 1460,1 тис. грн.
В тому числі проведено видатків на реалізацію:
районної комплексної програми соціальної підтримки сімей загиблих
учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених
учасників АТО та вшанування пам'яті загиблих на 2018-2020 роки використано
18,1 тис.грн., або 25,4 % до запланованих обсягів;
на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом
87,3тис.грн., або 86,9 % до запланованих обсягів;
районної програми цивільного захисту населення Компаніївського району
на 2016-2020 роки 235,0 тис.грн, або 86,9 % до запланованих обсягів.
Результати розвитку економіки за січень – червень 2018 року свідчать про
збільшення:
обсягу капітальних інвестицій в розрахунку на одну особу 1876,1 грн. (3
місце по області);
обсягу реалізованої продукції по району (109,4 % ).
Водночас низькими залишаються:
обсяг виробництва валової продукції по сільськогосподарським
підприємтвам по підприємствах, що складають оперативну звітність 107,6 %.
( по області 164,8 %, 20 місце по області);
розмір середньомісячної заробітної плати найманих працівників 4881 грн.
(по області 6414 грн, 21 місце).
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У сфері економічного розвитку :
За січень - червень 2018 року обсяг виробництва промислової продукції
склав 401,72 тис.грн, що становить 118% в порівнянні з відповідним періодом
минулого року.
Загальний обсяг реалізованої продукції по району за січень-червень 2018
року склав 284,7 тис. грн., що становить 109,4 % в порівнянні з відповідним
періодом минулого року . В розрахунку на одну особу 18,9 грн.
У сільському господарстві обсяг виробництва валової продукції по
сільськогосподарським підприємтвам за січень – червень 2018 року по
підприємствах, що складають оперативну звітність склала становить 107,6 %.
( по області 164,8 %).
Завершено збирання ранніх зернових та зернобобових культур. Всіма
категоріями господарств зібрано зернових та зернобобових культур (без
кукурудзи) 15932 га, валовий збір 46991 тонн зерна, середня врожайність
становить 29,5 ц/га:
зібрано озиму пшеницю на площі 9811 га, валовий збір 31395 тонн зерна,
середня врожайність – 32 ц/га;
озимий ячмінь зібрано на площі 3379 га, валовий збір 9461 тонну зерна,
середня врожайність – 28 ц/га;
ярий ячмінь зібрано на площі 2398 га, валовий збір 5515 тонн зерна,
середня врожайність – 23 ц/га;
яра пшениця зібрано на площі 81 га, валовий збір 162 тонни зерна,
середня врожайнсть – 20 ц/га;
овес зібрано на площі 47 га, валовий збір 94 тонн зерна, середня
врожайність – 20 ц/га;
просо зібрано на площі 134 га, валовий збір 134 тонн зерна, середня
врожайність – 10 ц/га;
горох зібрано на площі 196 га, валовий збір 294 тонн зерна, середня
врожайність – 15 ц/га;
жито зібрано на площі 20 га, валовий збір 70 тонн зерна, середня
врожайність – 35 ц/га;
Підготовка площ під посів озимих культур урожаю 2019 року становить
14230 га.
Станом на 01 липня 2018 року по сільгосппідприємствах району
чисельність поголів’я:
ВРХ склала 383 голів, що на 89 голів менше в порівнянні з відповідним
періодом минулого року ;
В тому числі корів налічується 113 голів, що на 28 голів менше в
порівнянні з відповідним періодом минулого року ;
свиней 44893 голів, що на 2427 голів більше в порівнянні з відповідним
періодом минулого року ;
птиці –17854 голів, що на 6600 голів більше в порівнянні з відповідним
періодом минулого року.
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Вироблено сільськогосподарської продукції по сільськогосподарських
підприємствах за січень – червень 2018 року:
м'яса 3573 тонн, що на 13 тонн менше в порівнянні з відповідним
періодом минулого року ;
молока 159 тонн, що на 25 тонн менше в порівнянні з відповідним
періодом минулого року ;
яєць 2040 тис шт., що на 894 тис шт. більше в порівнянні з відповідним
періодом минулого року ;
Сільськогосподарськими підприємствами протягом першого півріччя
поточного року придбано 39 одиниць техніки на загальну суму 20380 тис. грн.
Середньомісячна заробітної плати за січень – червень 2018 року складає
4926 грн., рівень заробітної плати до відповідного періоду минулого року
становить 96 % (січень – червень 2017 року - 5137 грн.).
У 2018 році кількість укладених договорів оренди складає 6227 шт.
Нарахування орендної плати за 2018 рік становить 57372 тис.грн. Фактично
виплачено орендної плати 1596 тис.грн., що становить 2,8 % від нарахованої.
Розпочато реалізацію інвестиційного проекту по будівництву
зерносховища на базі ФГ Козаков в с.Губівка. Станом на 01 липня 2018 року
залучено 300,0 тис.грн. інвестицій – власних коштів.
Фінансовий сектор
Виконання дохідної частини місцевого бюджету за січень – червень по
власних доходах складає 129,3%, що на 3379,1тис.грн. більше запланованих
та на 28,1%, або на 3270,2 тис.грн. більше відповідного періоду минулого року.
Надходження податку та збору на доходи фізичних осіб перевиконані на
2,6 %, або на 166,4 тис.грн. більше запланованих обсягів та на 58,0%, або на
1375,9 тис.грн. більше відповідного періоду минулого року.
Надходження плати за землю перевиконані на 61,1%, або на 1251,4
тис.грн. більше затверджених обсягів та на 33,8% або на 834,2 тис.грн. більше
відповідного періоду минулого року.
Заборгованості по виплаті заробітної плати та розрахунків за енергоносії по
бюджетних установах не має.
Фінансування житлово-комунальних послуг, наданих бюджетним
установам, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету станом на 01
липня 2018 року проведено в повному обсязі.
Інвестиційна діяльність
Загальний обсяг капітальних інвестицій по району у січні – березні 2018
року склав 28316 тис. грн, що становить 2,3 % до загального обсягу. На одну
особу 1876,1 грн. (3 місце по області).
Протягом січня – березня 2018 року не здійснювалось введення в
експлуатацію житла.
В місцевих бюджетах на 2018 рік передбачено видатки на проведення
поточного ремонту комунальних доріг (без ОТГ) 1180,9 тис.грн. Використано
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протягом першого півріччя 147,8 тис.грн. на поточний ремонт комунальних
доріг в населених пунктах Нечаївської та Софіївської сільських рад.
Станом на 01 липня 2018 року філією "Компаніївський райавтодор" на
експлуатаційне утримання доріг використано 3453,9 тис.грн, в тому числі на
державних дорогах 1453,4 тис. грн., територіальних та місцевих дорогах
2000,5 тис. грн.
За прямими договорами виконано ремонтно-будівельних робіт на суму
140,2 тис. грн.
Доходи населення
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по району за І
квартал 2018 року склала 4881 грн, що становить 104,5 % до відповідного
періоду минулого року (по області – 6414 грн, темп росту 125,5%,). Кількість
штатних працівників склала 2589 особи, що становить 148,5 % до відповідного
рівня 2017 року (по області 101,1 %.)
Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня.
За січень – червень 2018 року працевлаштовано на нові робочі місця 58
осіб, що становить 64,4 % до річного завдання (90).
Робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати і
зайнятості населення за січень – червень 2018 року проведено 77 обстежень
підприємств, установ, організацій щодо легалізації заробітної плати та
зайнятості населення. Виявлено 13 підприємства з порушеннями, в них 15
тіньових робочих місць, 15 робочих місць легалізовано.
За січень - червень 2018 року проведено 6 засідань районної комісії з
питань забезпечення своєчасності виплати та погашення заборгованості із
виплати заробітної плати, стипендій та інших соціальних виплат, заслухано
звіти 65 керівників підприємств з питань дотримання мінімальних гарантій в
оплаті праці. Обстежено 79 підприємств з питань дотримання мінімальних
гарантій з оплати праці.
Ринок праці
Станом на 01 липня 2018 року на обліку в районному центрі зайнятості
перебувало 138 осіб.
За сприянням Компаніївської районної філії Кіровоградського обласного
центру зайнятості працевлаштовано 231 особу. Рівень працевлаштування
45,2%, проходили професійне навчання 71 безробітний, направлено на
громадські роботи та інші роботи тимчасового характеру 126 безробітних .
Підприємництво
Рішенням Компаніївської районної ради від 24 березня 2016 року № 52
затверджено Програму розвитку малого та середнього підприємництва у
Компаніївському районі на 2016-2018 роки .
З метою організації виконання та контроль за виконанням Програми
розвитку малого та середнього підприємництва у Компаніївському районі на
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2016-2018 роки прийнято розпорядження голови районної державної
адміністрації від 17 травня 2016 року № 126-р.
Розробка регуляторних актів на районному рівні
на 2018 рік не
заплановано.
Органами місцевого самоврядування району затверджено Плани
підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік та оприлюднено в районній
газеті «Степовий край», дошках оголошень в сільських радах та офіційному
сайті Компаніївської селищної ради об'єднаної територіальної громади.
23 квітня поточного року проведено семінар з представниками органів
місцевого самоврядування з питання "Реалізація державної регуляторної
політики" в частині розробки проектів регуляторних актів. В роботі семінару
взяла участь Оніщенко Н.А. – завідувач сектору Державної регуляторної
Служби у Кіровоградській області.
В районі ефективно функціонує Центр надання адміністративних послуг,
який укомплектований персоналом та матеріально-технічними засобами в
повному обсязі. В ньому задіяно 6 суб’єктів надання адміністративних послуг.
Центром надається 94 види адміністративних послуг. Проводиться робота щодо
розширення переліку надання адміністративних послуг через центр надання
адміністративних послуг.
Протягом січня - червня 2018 року Центром надання адміністративних
послуг в районі надано 1808 адміністративних послуг.
Ефективно функціонує структурний підрозділ райдержадміністрації в
щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної
реєстрації бізнесу в кількості 2 чоловік. Зареєстровано 9 суб'єктів
господарювання - фізичних осіб та 9 – юридичних осіб. Скасовано 3 суб'єкти
господарювання - фізичних осіб.
Інформацію щодо можливості отримання фінансової допомоги на розвиток
малого та середнього підприємництва надруковано у районній газеті «Степовий
край» № 13 від 31 березня 2018 року. Центром надання адміністративних
послуг проводиться інформаційно- роз'яснювальна робота серед суб'єктів
малого та середнього бізнесу про можливості отримання фінансової допомоги
для розвитку бізнесу
В районному бюджеті на 2018 рік передбачено видатки в сумі 5 тис.грн.
на
співфінансування
бізнес-проектів
суб'єктів
господарювання
за
пріоритетними напрямками в рамках надання фінансової допомоги суб'єктам
підприємницької діяльності для впровадження інвестиційних бізнес-проектів за
пріоритетними напрямками (на конкурсній основі) через Регіональний фонд
підтримки підприємництва у Кіровоградській області.
Розпорядженням голови райдержадміністрації від 18 січня 2017 року
№ 11-р затверджено новий склад координаційної ради з питань розвитку
підприємництва при районній державній адміністрації.
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Споживчий ринок
Підприємствами Компаніївського району у січні - березні 2018р.
реалізовано споживчих товарів на суму 12,3 млн.грн, що становило 0,5% обсягу
роздрібного товарообороту області. Продаж продовольчих товарів за цей період
становив 9,9 млн.грн (80% загального обсягу роздрібного товарообороту
району), непродовольчих товарів – 2,4 млн.грн (19,7%). Порівняно з січнем березнем 2017р. обсяг роздрібного товарообороту району зменшився на 9%.
У загальному обсязі продажу продовольчих товарів через торгову мережу
значну частку займали вироби тютюнові (27%), пиво (10,8%), вироби
кондитерські (8,5%), м’ясо копчене, солоне та ковбасні вироби (4,7%);
непродовольчих – бензин моторний (29,9%), товари фармацевтичні (47,6%),
газойлі (паливо дизельне) (6,2%).
У розрахунку на одного мешканця району обсяг продажу споживчих
товарів в середньому за місяць становив 272,6 грн.
Щомісяця проводиться моніторинг цінової ситуації на основні продовольчі
товари у роздрібній торгівельній мережі та на ринку. Залучаються органи
місцевого самоврядування для постійного контролю за ціновою ситуацією на
відповідних територіях. Товаровиробники району постійно приймають участь в
ярмаркових заходах.
Станом на 01 липня 2018 року проведено 20 ярмаркових заходів з продажу
сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів у смт Компаніївка, із
залученням місцевих товаровиробників та 1 ярмарковий заходів у
м.Кропивницькому.
З метою координації і контролю ситуації на споживчому ринку району
оновлено склад районної робочої групи по координації і контролю ситуації на
споживчому ринку району.
Протягом січня - червня 2018 року на території району нові об»єкти
сфери торгівлі не відкривались.
Проводиться робота щодо ліквідації міць стихійної торгівлі в населених
пунктах району. На території майнового комплексу виділено торговельні місця
для місцевих товаровиробників та населення. У районі створено рейдову групу
по боротьбі із стихійною торгівлею. Проведено 2 спільних рейдів виявлення
місць стихійної торгівлі. В ході перевірок місць несанкціонованої торгівлі
продуктами тваринного походження не виявлено.
Проводиться інформаційно - роз»яснювальна робота серед населення
району на сходках селища та сіл району по питаннях щодо можливих ризиків
для здоров»я від товарів, які реалізуються на стихійних ринках. Станом на 01
липня 2018 року розповсюджено 48 інформаційних листівок. Проведено 72
бесіди направлених на боротьбу із стихійною торгівлею та надруковано 1
статтю в районій газеті «Степовий край».
В рамках реалізації соціальних заходів програми економічного та
соціального розвитку району на 2018 рік :
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У галузі охорони здоров'я продовжується проведення утеплення фасаду
головного корпусу Компаніївської центральної районної лікарні - використано
коштів державного бюджету в сумі 1064,8 тис.грн.
В галузі культури:
встановлено систему обігріву "Булер'ян" у Сасівському сільському клубі
( використано 13,0 тис.грн коштів сільського бюджету).
здійснюється виготовлення проектно-кошторисної документації на
капітальний ремонт покрівлі Червоновершківського Будинку культури.
Профінансовано кошти в сумі 20,7 тис.грн.
У 2018 році проведено вуличне освітлення у с.Сасівка по вул.Правди,
Ювілейна та Миру на суму 218,8 тис.грн. Встановлено 20 світлоточок.
Проведена реконструкція водогону по вул.Сонячна в смт Компаніївка
(250 п.м.)
Проведено поточний ремонт водогону с.Софіївка на суму 8,1 тис.грн.
Проводилась робота по впорядкуванню містобудівної документації,
використано 144,7 тис.грн коштів місцевих бюджетів.Зокрема :
Гарманівською сільською радою на виготовлення проектно-кошторисної
документації по встановленню меж населених пунктів та розроблення схем
зонування сіл;
Сасівською сільською радою на виготовлення генерального плану села
Сасівка;
Червонослобідською сільською радою на коригування генерального плану
та зонінг с. Червона Слобода.
ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання основних показників
програми економічного і соціального розвитку району
за січень – червень 2018 року
№
з/п

1
2
3
4
5

Найменування показника

Обсяг реалізованої промислової
продукції, у відпускних цінах
підприємств
Обсяг реалізованої промислової продукції
на одну особу
Обсяг виробництва валової продукції у
сільгосппідприємствах у цінах 2010 року
Обсяг капітальних інвестицій
Обсяг капітальних інвестицій на одну
особу

Одиниця
виміру

Значення показників:
за
затвердже- за січень
– червень січень –
них
2017
року червень
Програмою
2018
на 2018 рік
року

тис. грн

480,5

грн

31,6

у % до
попереднь
ого року
тис..грн
грн.

260,3

284,7

17,12

18,86

114,1

107,6

112,7
189,7
12401

80760,0
5305,5

28316,0*
1876,1

8

6
7

Обсяг прямих іноземних інвестицій (у
фактичних цінах)
Темп зростання (зниження) обсягу
прямих іноземних інвестицій

Обсяг прямих іноземних інвестицій на
одну особу
9 Темп зростання (зниження) обсягу
роздрібного товарообороту підприємств –
юридичних осіб
10. Обсяг експорту товарів
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11. Темп зростання (зниження) обсягу
12
13

експорту
товарів
Середньомісячна заробітна плата
Темп зростання (зниження)
середньомісячної заробітної плати

14 Працевлаштовано громадян на нові
робочі місця

* дані за І квартал 2018 року

тис. дол.
США
% до
попередьо
го року
дол..США
у % до
попереднь
ого року
тис. дол.
США
у % до
попереднь
ого року
грн.
% до
попередьо
го року
осіб

-

-

-

-

-

-

-

116,7

91,0*

-

-

-

-

5268,00
173,5

4881,0*
104,5*

82

58**

100,3

-

6690
115,0

90

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
про стан реалізації інвестиційний проектів, реалізація яких передбачається у рамках програми економічного
соціального розвитку Компаніївського району за січень –червень 2018 року
Галузь

(період)
Стан реалізації за звітний період 2018 року:
Реалізовано проектів, 100%
Знаходиться у стадії реалізації
0,1-99,9%

Передбачено програмою
на 2018 рік:
Кількість
проектів
усього,
од.

Обсяг
коштів на їх
реалізацію :
усього,
тис.грн

1

2

Сільське
господарство

Всього

од.

Освоєно
коштів,
тис.грн.

% до
передбаченого
програмою

Не розпочато
реалізацію
проектів
Од.
Сума
тис.грн.

Од.

% до
програми

Освоєно кошти:
тис.грн.
% до
передбачених
програмою

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

29700,0

-

-

-

-

2

20680,0

69,63

-

-

2

29700,0

-

-

-

-

2

20680,0

69,63

-

-
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
про стан реалізації соціальних заходів, реалізація яких передбачається у рамках програми економічного соціального
розвитку Компаніївського району за січень - червень 2018 року
Галузь

Передбачено
програмою на 2018 рік:
Кількість
проектів
усього,
од.

Стан реалізації за звітний період 2018 року:
Реалізовано проектів, 100%
Знаходиться у стадії реалізації
0,1-99,9%

Обсяг
коштів на їх
реалізацію :
усього,
Од.
тис.грн

% до
програми

од.

Освоєно
коштів,
тис.грн.

% до
передбаченого
програмою

Не розпочато
реалізацію
проектів
Од.
Сума
тис.грн.

Освоєно кошти:
тис.грн.
% до
передбачених
програмою

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Освіта
Охорона
здоров»я
Культура
Освітлення
Водопостачання
та
водовідведення
Дороги та
транспортні
споруди
Містобудівна
документація
Всього

9
4

15609,1
4832,64

-

-

-

-

1

1437,06

29,73

9
3

15609,1
3395,58

4
5
5

820,00
1260,00
3770,80

-

-

-

-

2
1
1

44,50
218,80
8,2

8,9
17,4
2,21

2
4
4

775,50
1041,2
3761,80

3

4847,80

-

-

-

-

1

1797,80

37,08

2

3050,0

2

170,00

-

-

-

-

-

-

-

2

170,00

32

31309,54

-

-

-

-

6

3506,36

11,20

26

27803,18

__________________
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