ДОВІДКА
про підсумки економічного та соціального розвитку району
у січні - червні 2016 року
В рамках реалізації завдань та заходів програми економічного та
соціального розвитку району на 2016 рік забезпечено вирішення ряду
важливих питань та проблем розвитку району.
З метою організації виконання та контролю за виконанням Програми
видано розпорядження голови райдержадміністрації від 20 квітня 2016 року
№99-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, відпрацьовано питання
фінансування у 2016 році за рахунок коштів державного бюджету заходів,
спрямованих на вирішення актуальних завдань соціально-економічного
розвитку Компаніївського району.
У результаті проведеної роботи для району залучено кошти:
державного фонду
регіонального розвитку та співфінансування з
місцевого бюджету на реконструкції ЗОШ І-ІІІ ст. під навчально-виховний
комплекс школа-дитячий садок в с. Виноградівка;
субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій на
проведення реконструкції ЗОШ І-ІІ ст. с.Коротяк під влаштування дошкільного
навчального закладу
Для здійснення заходів державних та регіональних програм за рахунок
районного бюджету передбачено видатки в сумі 3066,0 тис. грн.
Станом на 01 липня 2016 року профінансовано 817,9 тис.грн. або 26,7%.
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 2016-2017 роки
використано 131,5 тис.грн., або 43,8% від загального обсягу фінансування
програм;
районну програму цивільного захисту Компаніївського району на 20162020 роки – 42,1 тис.грн., або 89,4% від загального обсягу
Відповідно до розпоряджень голови Кіровоградської обласної державної
адміністрації від 20 січня 2016 року №19-р „Про проведення моніторингу та
оцінки результативності реалізації держаної регіональної політики”, від 01
липня 2016 року № 275-р «Про внесення змін і доповнень до розпорядження
голови обласної державної адміністрації від 20 січня 2016 року № 19-р»
здійснюється оцінка соціально-економічного розвитку міст і районів області .
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Результати розвитку економіки за перше півріччя 2016 року свідчать
про збільшення:
обсягів
валової
продукції
сільського
господарства
по
сільськогосподарським підприємствам в порівнянні з відповідним періодом
минулого року (103,9 %, 13 місце по області(108%),
обсягу капітальних інвестицій в розрахунку на одну особу (4682 грн, 3
місце по області 2344,6 грн.),
надходжень до місцевих бюджетів(155,3%, 9 місце по області 149,5%),
обсягу введено в експлуатацію житла ( 461,5 %, 2 місце по області 77,2%).
За напрямком «Інвестиційно-інноваційний розвиток» район зайняв 9
місце, за напрямком «Розвиток інфраструктури» - 3 місце.
Водночас залишаються найменший обсяг реалізованої промислової
продукції, відсутність прямих іноземних інвестицій та експорту, зріс обсяг
податкового боргу (145,6 %, 19 місце по області, 163,3%), низький розмір
середньомісячної заробітної плати штатних працівників.
У сфері економічного розвитку :
Обсяг виробленої промислової продукції за січень – червень 2016 року
склав 340,1 тис. грн. (у цінах 2010 року), що становить 90,7 % до відповідного
рівня 2015 року.
До облікового кола у 2016 році по даному показнику входять 2
підприємства, а саме ВСК Колос та ПАФ Зоря.
Зменшено виробництво олії соняшникової, корми готові для
сільськогосподарських тварин.
Загальний обсяг реалізованої продукції по району склав 189,2 тис. грн.,
що становить 153,2% до відповідного періоду минулого року.
В розрахунку на одну особу 12,4 грн.
У сільському господарстві обсяг виробництва валової продукції за січень
– червень 2016 року по підприємствах, що складають оперативну звітність
склала становить 103,9 % до відповідного періоду минулого року. ( по області
108,0% , 13 місце).
У січні - червні 2016 року сільськогосподарськими підприємствами
придбано 23 одиниці нової сільськогосподарської техніки, а саме 8 тракторів,
1 оприскувач, 2 зернозбиральних комбайна, 2 одиниці посівної техніки, 4
одиниці ґрунтообробної техніки та 6 одиниць іншої техніки на загальну суму
9940 тис. грн.
В рамках реалізації програми економічного і соціального розвитку на
2016 рік розпочато реалізацію інвестиційного проекту по встановленню лінії
по виробництву брикетів із соломи ФГ Качинського М П. потужністю 400
кг/год. (загальна вартість 1500 тис. грн.)
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Споживчий ринок
Підприємствами району у І півріччі 2016 р. реалізовано споживчих
товарів на суму 23,1 млн. грн., що становило 0,5% обсягу товарообороту
області. Продаж продовольчих товарів за цей період склав 14,6 млн. грн.(63,4%
загального обсягу роздрібного товарообороту району), непродовольчих товарів
-8,4 млн.грн.-36,6%). Порівняно з І півріччям 2015р. обсяг роздрібного
товарообороту району збільшився в 1,5 раза. У загальному обсязі продажу
продовольчих товарів через торгову мережу значну частку займали вироби
тютюнові (25,9%), пиво (14,6%), м’ясо копчене, солоне та ковбасні
вироби(7,1%), вироби кондитерські(6,5), горілка та вироби лікеро горілчані(6%), вироби хлібобулочні крім кондитерських(3,4), непродовольчих –
бензин моторний (61,7%), товари фармацевтичні (17,6%), дизельне пальне
(газойль - 11,3%). У розрахунку на одного жителя району обсяг продажу в
середньому за місяць склав 249,5 грн. проти 750,2 грн. на одного жителя
області.
Протягом січня – червня 2016 року відкрито 2 нових торгівельних
заклади .
Фінансовий сектор
За січень- червень 2016 року забезпечено надходження податків та
обов’язкових платежів до загального фонду бюджетів усіх рівнів у сумі
40375,6 тис. грн, що становить 163,1 % до завдання та 288,3 % до відповідного
періоду минулого року. У тому числі до державного бюджету надійшло
23219,7 тис. грн, що становить 206,3 % до прогнозу та у 7,9 р. більше до
відповідного періоду минулого року. До місцевого бюджету надійшло
17155,9тис. грн, що становить 127,1 % до прогнозу та 154,7 % до відповідного
періоду минулого року.
Єдиного соціального внеску надійшло 9771,7 тис.грн, або 114,6% до
завдання, в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження
склали 71,6 %.
Станом на 01 липня 2016 року податковий борг до зведеного бюджету
становить 916,9 тис. грн, що становить 148,3 % до відповідного періоду
минулого року, або на 298,7 тис.грн більше, в тому числі
до державного бюджету 193,5 тис. грн. на 46,1% більше до відповідного
періоду минулого року, або на 61,1 тис.грн більше;
до місцевому бюджету – 723,4 тис. грн., становить 148,9% до
відповідного періоду минулого року, або на 237,6 тис. грн. більше.
Виконання власних доходів зведеного бюджету району станом на 01
липня 2016 року складає 15416,9 тис. грн. або 158,3%, що на 5680,6 тис. грн.
більше запланованих сум та на 5430,0 тис. грн., або на 54,4% більше проти
відповідного періоду минулого року.
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Податок на доходи фізичних осіб виконано на 154,4%, надійшло 6557,0
тис. грн. або на 2309,3 тис. грн. більше запланованих сум та на 2422,3 тис. грн.,
або на 58,6% більше відповідного періоду минулого року.
По платі за землю виконання складає 3728,8 тис. грн., або 134,3% до
запланованих надходжень, що більше на 951,4 тис. грн. та на 28,3%, або на
821,7 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року.
Збільшення надходжень відбулось за рахунок індексації нормативної
грошової оцінки земель, виходячи із якої здійснювались розрахунки земельного
податку і орендної плати за землю у 2016 році.
За січень-червень 2016 року надійшло 12405,3 тис.грн освітньої та 4625,3
тис.грн. медичної субвенції, що становить 100% до уточненого плану.
На пільгове перевезення в місцевих бюджетах передбачено 176,7 тис.грн, в
тому числі 84,5 тис.грн райбюджет, Компаніївська селищна рада 30,0 тис.грн,
Мар»ївська сільська рада 24,9 тис.грн та Червоновершська сільська рада 37,3
тис.грн. Профінансовано станом на 19 липня 47,2 тис.грн.
Фінансування житлово-комунальних послуг, наданих бюджетним
установам, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету станом на 01
липня 2016 року проведено в повному обсязі.
Інвестиційна діяльність
Загальний обсяг капітальних інвестицій по району у січні-червні 2016 року
склав 71681 тис. грн, що становить 3,2 % до загального обсягу по області . В
розрахунку на 1 особу освоєно 4682,0 грн. (по області – 2344,6 грн, 3 місце).
Загальний обсяг введеного в експлуатацію житла за січень – червень 2016
року склав 563 м2, що становить 4,6 р. б. до відповідного періоду минулого
року.
Ринок праці
Станом на 01 липня 2016 року на обліку в районному центрі зайнятості
перебувало 190 громадян.
За сприянням районного центру зайнятості працевлаштовано 206 осіб.
Рівень працевлаштування 42,2%, проходили професійне навчання 78
безробітних, направлено на громадські роботи та інші роботи тимчасового
характеру 127 безробітнім, 3 безробітних отримали одноразову допомогу по
безробіттю для організації підприємницької діяльності.
Доходи населення
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по району у січні –
червні склала 2919 грн, що становить 120,5 % до відповідного періоду
минулого року .(по області 123,4%).
Заборгованість по заробітній платі відсутня.
Вживались заходи щодо збільшення розміру заробітної плати штатних
працівників. За січень- червень 2016 року проведено 6 засідань районної комісії
з питань забезпечення своєчасності виплати та погашення заборгованості із
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виплати заробітної плати, стипендій та інших соціальних виплат, заслухано
звіти 60 керівників підприємств з питань дотримання мінімальних гарантій в
оплаті праці. Обстежено 74 підприємство з питань дотримання мінімальних
гарантій з оплати праці.
Робочою групою при районній державній адміністрації з питань
перевірки своєчасності і повноти виплати заробітної плати, запобігання її
виплати без оподаткування та оформлення трудових відносин за схемами
«тіньового» найму людей за січень-травень 2016 року проведено 75 обстежень
підприємств, установ, організацій щодо легалізації заробітної плати та
зайнятості населення, виявлено 10 підприємств з порушенням, в них 11
тіньових робочих місць, 11 робочих місць легалізовано.
Щомісячно проводиться моніторинг рівня нарахування заробітної плати
застрахованим особам (при умові відпрацювання повного місяця) за даними
фіскальної служби та Пенсійного фонду.
В рамках реалізації соціальних заходів програми економічного та
соціального розвитку району на 2016 рік станом на 01 липня 2016 року:
розпочато:
реконструкцію ФАПу в с. Гарманівка ( освоєно 205,1 тис.грн, проведено
штукатурку внутрішніх стін, обшивку гіпсокартоном, реконструкцію
електромережі );
капітальний ремонт покрівлі ДНЗ в с.Мар»ївка (освоєно 294,0 тис.грн
проведено утеплення покрівлі, заміну дерев»яних конструкцій, поставлено
гідробар»єр,);
реконструкцію мосту по вул Леніна в с.Червоновершка ( освоєно 16,4
тис.грн );
ремонт комунальних доріг в смт Компаніївка (освоєно 563,7 тис.грн. )
ремонт комунальних доріг в с. Мар»ївка (освоєно 100,8 тис.грн.)
придбано 7 інфрачервоних панелі для електроопалення Нечаївського
літературно- меморіального музею ім. Ю.І. Яновського, розпочато ремонт
електромережі (освоєно 20,0 тис.грн);
Проведено:
капітальний ремонт покрівлі Гарманівського сільського будинку
культури
частковий ремонт приміщення Червоновершківського сільського
Будинку культури (освоєно 20 тис.грн.);
виготовлено проектно-кошторисну документацію на ремонт покрівлі
Водянського сільського клубу (освоєно 0,8 тис.грн);
частковий ремонт покрівлі Софіївського сільського Будинку культури
( освоєно 46,6 тис.грн);
ремонт приміщення Живанівського сільського Будинку культури
(освоєно 12 тис.грн);
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ремонт електромережі дитячої музичної школи (освоєно 4,5 тис.грн);
реконструкція мереж зовнішнього освітлення в смт Компаніївка та с
Нечаївка(освоєно 113,8 тис.грн).
Проведено заміну вікон у:
Виноградівському сільському Будинку культури (3,5 тис.грн)
Живанівському сільському Будинку культури (29,0 тис.грн.)
Зеленівському сільському клубі (31,0 тис.грн)
Районному Будинку культури (16,0 тис.грн)
на виготовлення містобудівної документації використано :
Губівською сільською радою 49,6 тис.грн.;
Софіївською сільською радою 45,3 тис.грн.;
Полтавською сільською радою 36,3 тис.грн.;
Компаніївською селищною радою 44,8 тис.грн.;
Червоновершківською сільською радою 8,4 тис.грн.
______________________
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