ДОВІДКА
про підсумки економічного та соціального розвитку
Компаніївського району
у січні – вересні 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 ( державний бюджет 1172,3
тис.грн, місцевий бюджет – 130,0 тис.грн);
субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій на
проведення реконструкції ЗОШ І-ІІ ст. с.Коротяк під влаштування дошкільного
навчального закладу ( державний бюджет - 2496,2 тис.грн, місцевий бюджет –
74,9 тис.грн);
Районна державна адміністрація активно працює над залученням
міжнародної технічної допомоги. Так у 2016 році єдину загальноосвітню
школу в області - Компаніївську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів
відібрано для участі у пілотному проекті, який започатковано Міністерством
фінансів України спільно з Міністерством освіти і науки за підтримки групи
донорів, серед яких – Агентство США з Міжнародного Розвитку (USAID),
Western NIS Enterprise Fund, а також компанії «Майкрсофт Україна», які
нададуть технічну допомогу в оснащені опорного навчального закладу ( Проект
«Пілот 24» («Опорна школа»)).
Компанією Western NIS Enterprise Fund надано лабораторне обладнання
для кабінетів фізики, хімії, географії, біології, меблі та компютерну техніку.
Загальна сума отриманої міжнародної технічної допомоги у версені –
жовтні склала 491,7 тис.грн.
Для здійснення заходів державних та регіональних програм за рахунок
районного бюджету передбачено видатки в сумі 3261,3 тис. грн.
Станом на 01 жовтня 2016 року профінансовано 2578,6тис.грн. або 79,1%.
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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 190,4 тис.грн., або 55,3 % від загального обсягу фінансування
програм;
районну програму цивільного захисту Компаніївського району на 20162020 роки – 54,1 тис.грн., або 62,5% від загального обсягу;
районна комплексна програма протидії злочинності, підтримка публічної
безпеки і порядку на 2016-2020 роки – 134,5 тис.грн. (100% до запланованих
сум);
районна програма оздоровлення і відпочинку дітей Компаніївського
району на період 2016-2017 роки – 121,6 тис.грн.
Результати розвитку економіки за січень-вересень 2016 року свідчать про
збільшення:
обсягу капітальних інвестицій в розрахунку на одну особу (4682 грн, 3
місце по області 2344,6 грн.),
надходжень до місцевих бюджетів в порівнянні з відповідним періодом
2015 року (156,8%, 7 місце по області 145,2%),
доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу2,008 тис.грн. (12 місце по області, 2,51 тис.грн)
обсягу введено в експлуатацію житла ( 347,5 %, 2 місце по області 67,4%).
За напрямком «Інвестиційно-інноваційний розвиток» район зайняв 9
місце, за напрямком «Розвиток інфраструктури» - 3 місце.
Водночас залишаються низький обсяг реалізованої промислової
продукції,
обясг
сілськогосподарського
виробництва
аграрними
підприємствами (83%, 19 місце по області 98,5%), зріс обсяг податкового боргу
(249,6 %, 20 місце по області, 165,5%), низький розмір середньомісячної
заробітної плати штатних працівників ( 3222 грн, 18 місце по області 3837 грн).
У сфері економічного розвитку :
Обсяг виробленої промислової продукції за січень – вересень 2016 року
склав 502,3 тис. грн. (у цінах 2010 року), що становить 91,7 % 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 301,6 тис. грн.,
що становить 139,6% до відповідного періоду минулого року.
В розрахунку на одну особу 19,71 грн.
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Обсяг виробленої промислової продукції за січень – жовтень 2016
року склав 594,3 тис. грн. (у цінах 2010 року), що становить 92,3 % до
відповідного рівня 2015 року.
Загальний обсяг реалізованої продукції по району склав 344,0 тис. грн.,
що становить 145,2% до відповідного періоду минулого року.
У сільському господарстві обсяг виробництва валової продукції по
сільськогосподарським підприємтвам за січень – вересень 2016 року по
підприємствах, що складають оперативну звітність склала становить 83,0 % до
відповідного періоду минулого року. ( по області 98,5% , 18 місце). Зменшення
обсягу
виробництва
валової
продукції
по
сільськогосподарським
підприємствам станом на 01 жовтня 2016 року пов»язано із несприятливими
погодно-кліматичними умовами внаслідок яких відбулась затримка збору пізніх
зернових та технічних культур, а також із зменшенням поголів»я свиней.
Причинами зменшення поголів»я є збитковість тваринницької галузі, низька
зацікавленність товаровиробників в утриманні худоби.
У зв»язку із затримкою збирання пізніх зернових та технічних культур
станом на 01 жовтня зібрано на 4,5 тис.тонн менше кукурудзи та на 10,0
тис.тонн менше соняшнику в порівнянні з відповідним періодом минулого
року.
Після настання сприятливих погодних умов збирання відновлено і як
наслідок за січень –жовтень 2016 року обсяг виробництва валової продукції по
сільськогосподарським підприємтвам по підприємствах, що складають
оперативну звітність склала становить 92,9 % до відповідного періоду
минулого року. ( по області 102,0% , 18 місце). До кінця поточного року
очікується обсяг валової продукції по сільськогосподарським підприємствам
98%.
Сільськогосподарськими підприємствами району у січні – вересні 2016
році вироблено 5549 тонни м’яса, 365 тонн молока, 1026 тис. штук яєць.
Станом на 01 жовтня 2016 року по сільгосппідприємствах району
чисельність поголів’я великої рогатої худоби склала 437 гол., в т.ч. корів 132
гол., птиці 6283 гол., свиней 39714 гол.
У січні - вересні 2016 року сільськогосподарськими підприємствами
придбано 36 одиниць нової сільськогосподарської техніки, а саме 10 тракторів,
3 оприскувача, 3 зернозбиральних комбайна, 4 одиниці посівної техніки, 8
одиниць ґрунтообробної техніки, 2 машини для внесення добрив та 6 одиниць
іншої техніки на загальну суму 24680 тис. грн.
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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.)
Фінансовий сектор
Виконання власних доходів зведеного бюджету району станом на 01
жовтня 2016 року складає 29869,3 тис. грн. або 43,1%, що на 8995,3 тис. грн.
більше запланованих сум та на 10816,8 тис. грн., або на 56,8% більше проти
відповідного періоду минулого року.
Податок на доходи фізичних осіб виконано на 155,1%, надійшло 11869,1
тис. грн. або на 4214,1 тис. грн. більше запланованих сум та на 4441,3 тис. грн.,
або на 59,8% більше відповідного періоду минулого року.
По платі за землю виконання складає 8492,0 тис. грн., або 121,7% до
запланованих надходжень, що більше на 1516,8 тис. грн. та на 47,1%, або на
2718,8 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.
Податковий борг до зведеного бюджету станом на 01 жовтня 2016 року
склав 1475,5 тис. грн, що більше ніж у 2 рази більше в порівнянні з початком
року, або на 741,9 тис.грн, в тому числі :
до державного бюджету 196,6 тис. грн. на 38,3 % більше до початку
року, або на 54,4 тис. грн;
до місцевому бюджету – 1278,9 тис. грн., становить 216,2% до початку
року, або на 687,5 тис. грн. більше.
Збільшення приросту податкового боргу відбулось за рахунок
нарахування станом на 30.07 2016 року податку на доходи фізичних осіб та
станом на 29.08.2016 року нарахування земельного податку та орендної плати
за землю з фізичних осіб.
Значне збільшення в нарахуванні земельного податку та орендної плати
за землю з фізичних осіб відбулося у зв»язку із збільшенням нормативногрошової оцінки землі та прийняття сільськими радами максимальних ставок
податку на 2016 рік, як результат неспроможність громадян вчасно та в повній
мірі сплатити податкові зобов»язання.
З метою забезпечення погашення боржниками податкового боргу
Компаніївським відділенням Новоукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській
області було винесено та направлено 357 податкових вимог. Проведено 6
робочих зустрічей з головами та працівниками органів місцевого
самоврядування на яких розглянуто питання своєчасності сплати земельного
податку та наявного податкового боргу мешканцями громад.
Як результат вжитих заходів станом на 18 листопада 2016 року податкова
заборгованість фізичних осіб зменшилась на 614 тис.грн. та склала 765,6
тис.грн.
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Також приріст податкового боргу утворюється за рахунок несплати
податкового зобов»язання по орендній платі з юридичних осіб ДП
«Кіровоградський облавтодор» у сіму 16,0тис.грн
Станом на 01 листопада 2016 року податковий борг до зведеного
бюджету склав 1282,74 тис. грн, що становить 174,8 % до початку року, або
на 548,8 тис.грн більше, в тому числі :
до державного бюджету 216,6 тис. грн. на 52,3 % більше до початку
року, або на 74,4 тис. грн;
до місцевому бюджету – 1065,8 тис. грн., становить 180,2% до початку
року, або на 474,4 тис. грн. більше.
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 12 листопада 102,4 тис.грн.
Фінансування житлово-комунальних послуг, наданих бюджетним
установам, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету станом на 01
жовтня 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 – вересень
2016 року склав 695 м2, що становить 347,5% до відповідного періоду минулого
року.(2 місце, по області 67,4 % )
Доходи населення
До державного статистичного спостереження «Обстеження підприємств з
питань статистики праці» по району включено 21 підприємство, з них 7
сільськогосподарських підприємств, 2 сільські ради, 1 комунальне
підприємство та 11 бюджетних установ.
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по району (по
обліковому колу) у січні – вересні 2016 року склала 3222 грн, що становить
126,6 % до відповідного періоду минулого року (по області 123,2%).
Зменшення середньооблікової кількості штатних працівників в
порівнянні з відповідним періодо минулого року на 9,4% пов»язано з зміною
облікового кола підприємств, які залучені до державного статистичного
спостереження «Обстеження підприємств з питань статистики праці та
реорганізацією даних підприємств.
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Динаміка розміру середньомісячної заробітної плати
Станом
на
01
квітня
2016 р.

Розмір
2809
середньомісячної
заробітної
найманих
працівників
(згідно
статистични
х даних) по
району, грн

Темп
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періоду
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року, %
127,4%

Стано
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періоду
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%
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росту до
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ого
періоду
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року, %

Про
гноз
до
кінц
я
2016
року

Темп
росту
до
2015
року,
%

2919

120,5

3222

126,6

4025 125,0

Заробітна плата у галузі сільського господарства станом на 01 жовтня
2016 року склала 3437 грн, що становить 125,3% до відповідного періоду
минулого року). З метою збільшення розміру середньомісячної заробітної
плати в даній галузі постійно проводяться зустрічі з керівниками
сільгосппідприємств, фермерських господарств.
За оперативними даними станом на 01 листопада 2016 року заробітна
плата склала 3461 грн.
Працевлаштовано на нові робочі місця 77 осіб.
Заборгованість по заробітній платі відсутня.
Вживались заходи щодо збільшення розміру заробітної плати штатних
працівників. За січень-вересень 2016 року проведено 9 засідань районної
комісії з питань забезпечення своєчасності виплати та погашення
заборгованості із виплати заробітної плати, стипендій та інших соціальних
виплат, заслухано звіти 95 керівників підприємств з питань дотримання
мінімальних гарантій в оплаті праці. Обстежено 109 підприємств з питань
дотримання мінімальних гарантій з оплати праці.
Робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати і
зайнятості населення за січень-вересень 2016 року проведено 111 обстежень
підприємств, установ, організацій щодо легалізації заробітної плати та
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зайнятості населення, виявлено 16 підприємств з порушенням, в них
17 тіньових робочих місць, 17 робочих місць легалізовано.
Щомісячно проводиться моніторинг рівня нарахування заробітної плати
застрахованим особам (при умові відпрацювання повного місяця) за даними
фіскальної служби та Пенсійного фонду України.
Ринок праці
Станом на 01 жовтня 2016 року на обліку в районному центрі зайнятості
перебувало 200 громадян.
За сприянням районного центру зайнятості працевлаштовано 227 осіб.
Найбільше працевлаштовано на підприємства сілського господарства та
торгівлі.
Рівень працевлаштування 40,3%, проходили професійне навчання 71
безробітний, направлено на громадські роботи та інші роботи тимчасового
характеру 146 безробітних, 4 безробітних отримали одноразову допомогу по
безробіттю для організації підприємницької діяльності (учасники АТО).
В рамках реалізації соціальних заходів програми економічного та
соціального розвитку району на 2016 рік станом на 01 жовтня 2016 року:
проводиться:
реконструкція 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 320,8 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 та Мар»ївка (освоєно 1447,8
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 ( освоєно 417,8 тис.грн. сільського бюджету)
частковий ремонт покрівлі дитячого садочку в с.Роздолля (освоєно 164
тис.грн.);
виготовлено проектно-кошторисну документацію на ремонт покрівлі
Водянського сільського клубу (освоєно 0,8 тис.грн);
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частковий
ремонт
покрівлі Софіївського
сільського
Будинку
культури
( освоєно 46,6 тис.грн);
ремонт приміщення Живанівського сільського Будинку культури
(освоєно 12 тис.грн);
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.
_____________________

9

