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Про підсумки виконання Програми
економічного і соціального розвитку
району за І півріччя 2014 року
У І півріччі поточного року економіка району, як і України, розвивалася в
умовах посилення як внутрішніх, так і зовнішніх викликів, обумовлених
складною
політичною
ситуацією,
анексією
Криму,
проведенням
антитерористичної операції, поглибленням у зв’язку з цим рецесійних процесів
та ускладненням економічних відносин з партнерами, зокрема Російською
Федерацією.
У таких складних умовах в районі не вдається зберігати стабільність у
провідних секторах економіки – промисловості та сільському господарстві.
Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-червень 2014 року у
порівнянні з аналогічним періодом минулого року зріс на 4%.
Чисельність поголів’я великої рогатої худоби станом на 01 липня
2014 року у порівнянні з відповідною минулорічною датою збільшилась майже
на 11%, у тому числі чисельність поголів’я корів - на 3%.
Проте, виробництво м’яса за І півріччя 2014 року у порівнянні з
відповідним періодом попереднього року зменшилося на 1%.
Виробництва молока за І півріччя 2014 року у порівнянні з відповідним
періодом попереднього року збільшилося на 13%.
Основним фактором утримання стабільної ситуації у провідних галузях
економіки району, якими є промислове та сільськогосподарське виробництво, є
активізація інвестування, як вітчизняного так і іноземного.
Загальний обсяг вкладених прямих іноземних інвестицій за січеньчервень 2014 року склав 1680,2 тис. дол. США. Зменшення сукупного обсягу
прямих іноземних інвестицій до початку року склало 168,8 тис. дол. США, або
11%.
Досить вдало вдається продовжувати та вже майже завершувати роботу
по Програмі розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду ІІ».
Практично завершені роботи по модернізації системи опалення з
встановленням 2-х контурного піролізного котла на твердому паливі в
дитячому садку с. Сущани та капітальний ремонт системи опалення з
встановленням двухконтурного піролізного котла та утепленням фасаду будівлі
в дитячому садку с. Тепениця.

Загалом загальний бюджет мікропроектів становить 575428 грн., із них:
громадські організації – 29398грн., кошти місцевого бюджету – 143233грн. та
кошти ПРООН – 402797грн.
У І півріччі 2014 року обсяг будівельних робіт зменшилися у порівнянні
з аналогічним періодом минулого року у 1,3 рази і склав 939 тис.грн.
За І півріччя 2014року введено в експлуатацію 13 житлових будинків
загальною площею 1439,2 м2, що становить 40% до річного плану (3,6 тис. м2), з
них у міській місцевості 11 житлових будинків загальною площею 1270,5 м 2, в
сільській місцевості – 2 житлових будинки загальною площею 168,7 м2.
Всього станом на 01 липня 2014 року в районі створено 260 нових
робочих місць, що становить 51,5 % до доведеного річного плану (505). Хоча
кількість зареєстрованих безробітних і скоротилася на 22 % у відповідності до
відповідного періоду минулого року, навантаження на одне вільне робоче місце
зросло майже вдвічі.
Незадовільним залишається рівень середньомісячної заробітної плати.
Хоча за І півріччя вона зросла більш як на 5%, проте майже на 14% залишається
нижчою, ніж середня по області, і складає усього 2290 грн., тоді як по області
вона склала 2646 грн.
Середній розмір пенсії на 01 липня 2014 року склав 1357,94 гривень, що
на 3% більше, ніж було торік.
Роздрібний товарооборот за І півріччя цього року зменшився майже
на 5%.
Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги протягом
січня – червня поточного року зменшилася більш як на 18% і
склала 500,9 тис. грн.
За І півріччя поточного року забезпечено надходження до загального
фонду місцевих бюджетів у сумі 18096,6 тис. грн., при прогнозному показнику
16490,1 тис. грн., що становить 109,7 % або більше на 1606,5 тис. грн., а в
порівнянні з відповідним періодом минулого року більше на 1492,9 тис. грн.
Доходну частину загального фонду бюджету району за І півріччя 2014
року виконано на 117,5 відсотків розрахункової норми надходжень показників
Міністерства фінансів України, та відповідно на 117,0 відсотків виконано
планові завдання, затверджені органами місцевого самоврядування.
Продовжувалася робота щодо державної підтримки дітей – сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
Протягом І півріччя 2014 року усиновлено 1 дитину, віднесену до цих
категорій. Під опіку, піклування влаштовано 20, у тому числі у прийомні сім'ї
та дитячі будинки сімейного типу - 10 дітей даної категорії.
Забезпечено оздоровленням та відпочинком 759 дітей району, що
становить майже 25% від загальної кількості дітей.
Не відбулося суттєвих змін у роботі закладів охорони здоров’я, освіти та
культури.
Загалом незважаючи на досить нелегкий час району вдалося завершити
звітний квартал без жодних боргів по заробітній платі, виплаті пенсій, сплаті за
енергоносії, та іншим фінансовим зобов’язанням.

З метою закріплення позитивних тенденцій економічного і соціального
розвитку, вирішення нагальних проблем, що виникли і можуть виникнути в
процесі реалізації програмних завдань і заходів, забезпечення фінансової
стабільності в усіх галузях економіки, підвищення на цій основі життєвого
рівня населення, відповідно до рішення колегії районної державної
адміністрації від 18 вересня 2014 року:
1. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації детально
проаналізувати ситуацію, що склалася у підвідомчих галузях у І півріччі
2014 року, та спрямувати свою діяльність на вирішення нагальних проблем.
2. Управлінню
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації
(Михайленко В.А.):
1) активізувати роботу із завершення збирання зернових культур;
2) сприяти у нарощуванні чисельності поголів’я великої рогатої худоби, у
тому числі корів;
3) ужити заходів щодо:
створення сприятливих умов для збільшення обсягів виробництва
тваринницької продукції, поліпшення показників продуктивності худоби і
птиці;
підготовки та проведення посіву озимих культур в оптимальні строки, з
дотриманням технологічних вимог;
4) активізувати діяльність з підготовки виробничих потужностей
тваринницької галузі до роботи в осінньо-зимових умовах, ужити невідкладних
заходів щодо забезпечення заготівлі кормів для худоби і птиці на зимовостійловий період згідно з потребою.
3. Управлінню фінансів райдержадміністрації (Козловець Т.М.):
1) забезпечити виконання планових показників доходної частини
місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами та визначених
Міністерством фінансів України;
2) у першочерговому порядку забезпечувати фінансування видатків на
оплату праці працівників бюджетних установ та проведення розрахунків за
надані комунальні послуги та спожиті енергоносії;
3) ужити заходів щодо:
недопущення простроченої кредиторської заборгованості з оплати праці
працівникам бюджетних установ;
забезпечення своєчасної оплати праці працівників.
4.
Управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації (Островська О.Г.):
1) посилити контроль за дотриманням мінімальних гарантій з оплати
праці і виконанням умов колективних договорів у сфері оплати праці та
забезпечити постійну співпрацю з контролюючими і правоохоронними
органами у цьому напрямі;
2) переглянути прогнозні показники щодо створення нових робочих
місць, передбачених в територіальних програмах зайнятості населення на
період до 2017 року;
3) налагодити співпрацю з територіальними підрозділами головного
управління Міндоходів у Житомирській області та Пенсійного фонду України в

Житомирській області щодо здійснення достовірного моніторингу кількості
створених та ліквідованих робочих місць.
5. Службі у справах дітей райдержадміністраці (Орищук Г.В.)
забезпечувати неухильне виконання вимог законодавства щодо пріоритетності
права дитини на сімейне виховання, розвитку сімейних форм виховання дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіки та
піклування, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу).
6. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації (Ніколайчук В.П.):
1) домогтися поступового встановлення економічно обґрунтованих
тарифів на житлово-комунальні послуги;
2) ужити додаткових заходів щодо підвищення рівня платежів
споживачами за надані житлово-комунальні послуги, активізувати проведення
претензійно-позовної роботи;
3) ужити
заходів
щодо
створення
об'єднань
співвласників
багатоквартирних житлових будинків, що дасть можливість покращити
рейтинговий показник району на загальнообласному рівні;
4) ужити заходів до переведення котелень закладів та установ бюджетної
сфери на альтернативні види палива з метою скорочення споживання
природного газу у 2014 році.
7. Відділу з надання адміністративних послуг райдержадміністрації
( Павленко Л.О.):
1) ужити вичерпних заходів для належного функціонування центру
надання адміністративних послуг з метою підвищення якості обслуговування
населення;
2) забезпечити розміщення інформації щодо діяльності центрів надання
адміністративних послуг на офіційному веб-сайті згідно з вимогами Закону
України «Про адміністративні послуги».
8. Структурним підрозділам райдержадміністрації до 25 жовтня 2014 року
проінформувати управління економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі
райдержадміністрації про хід виконання розпорядження.
9. Управлінню економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі
райдержадміністрації узагальнену інформацію про виконання розпорядження
подати райдержадміністрації та департаменту економічного розвитку, торгівлі
та міжнародного співробітництва облдержадміністрації до 25 листопада 2014
року.
10. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників
голови райдержадміністрації відповідно до їх функціональних обов’язків.

Голова адміністрації

(підпис існує)

В.І. Пилипчук

