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Про хід виконання програми
економічного і соціального
розвитку та бюджету району
за 2012 рік
Економічна ситуація в районі у 2012 році визначалася тенденціями
властивими економіці держави вцілому. В частині галузей району
намітилась позитивна динаміка розвитку, а в окремих галузях спостерігались
кризові процеси.
Сприятлива кон’юнктура для товарів району на зовнішніх ринках , а
також підвищення внутрішнього попиту через потребу в модернізації
виробництва стимулюють зростання у промисловості (приріст за січеньгрудень 2012 року становив 3,1%). Позитивну динаміку у промисловості
найбільшою мірою визначило зростання обсягів реалізації промислової
продукції у машинобудівній промисловості у 6,5 рази, обробленні деревини
та виробництві виробів з неї - на 14,5%, виробництві неметалевої мінеральної
продукції на 11%.
Скоротилися обсяги реалізації на підприємствах добувної
промисловості на 2%, хімічної на 46 % та харчової на 2%.
В районі по всіх категоріях господарств зібрано 10,35 тис. тонн зерна
(115,7 % до запланованих показників програми), урожайність становить 20,9
цнт/га, в т. ч. по сільгосппідприємствах валовий збір становить 1,36 тис. тонн
(56 % до плану) при урожайності 11,8 цнт/га.
Вирощено картоплі 48,91 тис. тонн (113 % до плану), урожайність
складає 179 цнт/га, в т.ч. по сільгосппідприємствах - 40,5 тонн ( 35,2 % до
плану) при урожайності 81,0 цнт/га.
Зібрано овочів 5,81 тис. тонн ( 96,8 % до плану) при урожайності 252
цнт/га, в т.ч. по сільгосппідприємствах зібрано 46,2 тонни (27,5 % до плану)
при урожайності 50,2 цнт/га.
На площі 77 га продуктивних насаджень хмелю зібрано 92,1 тонну
сухих шишок хмелю ( 78,4 % до плану) при урожайності 11,9 цнт/га.
Поголів’я великої рогатої худоби до відповідного періоду минулого
року зменшено на 11,5 %, корів - на 14,1 %.

Валове виробництво молока по сільгосппідприємствах за 2012 рік
становить 7001 центнер, збільшено на 1411 центнерів, або 25,2 % до
минулого року, надій на корову склав 2662 кг, збільшено на 651 кг або 32,4 %
до минулого року.
Виробництво продукції вирощування худоби і птиці у живій вазі
становить 574 центнери, зменшено на 304 центнери або на 34,6 % до
минулого року. Середньодобові прирости на вирощуванні і відгодівлі
становлять 306 г, зменшено на 137 г або на 30,9 % до минулого року.
Обсяг виконання підрядних робіт будівельними організаціями району
за 2012 рік в порівнянні з минулим роком зменшився на 30% і становить
10621,0 тис.грн.
Прийнято в експлуатацію 24 індивідуальні житлові будинки загальною
площею 3215,3 м2, що у 2,6 рази більше ніж у минулому році, в тому числі в
міській місцевості - 19 індивідуальних житлових будинків загальною
площею 2446,2 м2, в сільській місцевості - 5 індивідуальних житлових
будинків загальною площею 769,1м2 .
Введено в експлуатацію 11торгових об’єктів та газопровід в
с.Білокоровичі.
За статистичними показниками обсяг роздрібного товарообороту за
дев’ять місяців 2012 року становить 85,7 млн. грн., що становить 96,4% до
аналогічного періоду минулого року, обсяг обороту роздрібної торгівлі на 1
особу у порівняльних цінах складає 2044,30 грн.
Середній розмір заробітної плати поточного року збільшився на 12,1%
відповідно аналогічного періоду минулого року і досяг 1909,00грн.
Заборгованість відсутня. Середній розмір пенсії становить 1212,43 грн., порівняно з 01.01.2012 року вона збільшилась на 169,08 грн.
Загальний обсяг іноземних інвестицій становить 1465,0 тис.дол.США.
Обсяг експорту становить 110,8% до минулого року. Обсяг імпорту
становить 276,4% до минулого року. Коефіцієнт покриття експорту імпортом
становить 57,46%.
Промисловий сектор економіки функціонує прибутково. Загальний
фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування за 9-ть
місяців склав 1 млн.737 тис. грн. прибутку.
Активізація економічної діяльності позитивно вплинула на наповнення
бюджету. До зведеного бюджету надходження збільшились на 7,1% в
порівнянні з минулим роком.
До місцевого бюджету надходження збільшилися на 14,2 % в
порівнянні з минулим роком.
Ситуація на ринку праці характеризується зростанням звернень
громадян у пошуках роботи та недостатньою кількістю вільних робочих
місць. Традиційно негативний вплив на ринок праці мають складна
демографічна ситуація, скорочення чисельності населення у працездатному
віці, трудова міграція кваліфікованих працівників.
Виконання доходної частини загального фонду бюджету району за
2012 рік становить 97,2 відсотки розрахункової норми надходжень

показників Міністерства фінансів України (план 21278,6 тис. грн., факт
20672,5 тис. грн.) та на 95,0 відсотків виконані уточнені планові завдання
затверджені органами місцевих рад з урахуванням внесених змін (план
21762,8 тис. грн., факт 20672,5 тис. грн.) або недоотримані доходи в сумі
1090,3 тис. грн.
Доходну частину загального фонду за 2012 рік не виконали
затверджені планові показники наступні органи місцевого самоврядування :
Олевська міська рада на суму 792,8 тис. грн. (план 4401,0 тис. грн., факт
3608,2 тис. грн.), Білокоровицька сільська рада – 61,4 тис. грн. (план 425,6
тис. грн., факт 364,2 тис. грн.), Радовельська сільська рада – 58,6 тис. грн.
(план 444,7 тис. грн., факт 386,1 тис. грн.), Жовтнева сільська рада – 1,2 тис.
грн. (план 59,3 тис. грн., факт 58,1 тис. грн.), Журжевицька сільська рада 4,2 тис. грн. ( план 131,0 тис. грн., факт 126,8 тис. грн.).
З метою розв’язання проблем у господарському комплексі та
соціальній сфері та на виконання рішення колегії районної державної
адміністрації:
1. Першому заступнику, заступнику голови, керівнику апарату,
керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних
представництв центральних органів виконавчої влади (за згодою), сільським,
селищним та міському головам (за згодою) спрямовувати свою роботу на
виконання пріоритетних завдань та заходів, визначених Програмою
економічного і соціального розвитку району на 2013 рік щодо забезпечення
зростання обсягів виробництва у галузях господарського комплексу,
сприяння у залученні інвестицій в економіку району та подальшому розвитку
підприємницької діяльності, забезпеченні розвитку виробничої та соціальної
інфраструктури, підвищенні стандартів життя населення, реалізації напрямів
державної регіональної політики.
2. Керівникам
структурних
підрозділів
райдержадміністрації,
територіальних представництв центральних органів виконавчої влади та
районих служб, відповідно до компетенції, проаналізувати показники
соціально-економічного розвитку району в загальнообласній оцінці регіонів
області за 2012 рік, значення яких нижчі від середніх по області, та провести
організаторську роботу із вирішення першочергових завдань у
підпорядкованих галузях і сферах діяльності.
3. За підсумками першого кварталу 2013 року заслухати на засіданні
колегії райдержадміністрації звіти окремих керівників структурних
підрозділів райдержадміністрації, сільських, селищних та міського голів про
проведену роботу щодо поліпшення соціально-економічного розвитку у
підпорядкованих галузях та територіях.
4. Визнати незадовільною роботу по виконанню доходів за 2012 рік по
Білокоровицькій, Жовтневій, Журжевицькій, Радовельській сільських радах
та Олевській міській раді.
5. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації
(Михайленко В.А.):

1) забезпечити виконання заходів, передбачених Програмою розвитку
агропромислового комплексу Олевського району на 2011-2015 роки, та
зберегти тенденцію нарощування обсягів виробництва валової продукції
сільського господарства у 2013 році;
2) глибоко проаналізувати підсумки роботи агропромислового
комплексу району за 2012 рік, визначити прогнозні показники розвитку
галузей на 2013 рік та забезпечити їх виконання;
3) активізувати роботу з погашення боргів сільгосппідприємств перед
Пенсійним фондом та ініціювати питання про притягнення до
відповідальності керівників підприємств, які не вживають належних заходів
до погашення боргів перед Пенсійним фондом України.
6.Управлінню економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі
райдержадміністраці (Рудницька Л.Л.) спільно з управлінням фінансів
райдержадміністрації (Козловець Т.М.) рекомендувати провести співбесіди з
сільськими та селищними головами з питання забезпечення ними соціальноекономічного розвитку своїх територій та виконання бюджету у 2013 році.
7.Управлінню фінансів райдержадміністрації (Козловець Т.М.):
1) забезпечити спільно з органами місцевого самоврядування,
Олевським відділенням Лугинської МДПІ 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
спожиті комунальні послуги й енергоносії;
3) ужити заходів спільно з розпорядниками бюджетних коштів щодо
недопущення простроченої кредиторської заборгованості з оплати праці
працівників бюджетних установ.
8. Начальнику відділу містобудування, архітектури та житловокомунального господарства райдержадміністрації (Ніколайчук В.П.):
1) проаналізувати причини зменшення протягом 2012 року обсягів
будівельно-монтажних робіт будівельними організаціями та підприємствами
будівельної індустрії, що здійснюють виробничу діяльність на підвідомчій
території, та вжити дієвих заходів до їх збільшення у 2013 році;
2) при будівництві об’єктів за рахунок коштів державного та місцевого
бюджетів забезпечувати використання будівельних матеріалів та виробів, що
виробляються обласними чи місцевими підприємствами будівельної індустрії;
3) домогтися встановлення економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги, своєчасного їх коригування відповідно до зміни
цін на паливно-енергетичні ресурси;
4) ужити додаткових заходів до підвищення рівня платежів
споживачами за надані житлово-комунальні послуги, активізувати
проведення претензійно-позовної роботи;
5) забезпечити виконання основних завдань Програми реформування і
розвитку житлово-комунального господарства в частині створення об'єднань
співвласників багатоквартирних будинків.

9.Відділу освіти райдержадміністрації (Левченко В.П):
1) ужити заходів до забезпечення повноцінним гарячим харчуванням
учнів пільгових категорій;
2) забезпечувати у повному обсязі відновлення роботи дошкільних
начальних закладів відповідно до планових показників.
10.Відділу у справах сімї, молоді та спорту райдержадміністрації
(Мельник С.О.):
1) забезпечити охоплення оздоровленням і відпочинком у 2013 році не
менше 50% дітей від загальної кількості дітей шкільного віку, у тому числі
100% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 70% дітей з
багатодітних родин;
2) узяти під контроль питання діяльності дитячо-юнацьких спортивних
шкіл
в частині збільшення контингенту їх вихованців, безумовного
дотримання вимог Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 листопада
2008 року №993, та недопущення порушень у діяльності спортивної школи,
викладених в листі Генеральної прокуратури України від 18.09.2012 №08/2204-12 на адресу Прем'єр-міністра України М.Я.Азарова стосовно
додержання прав дітей на заняття фізичною культурою.
11.Відділу охорони здоров’я райдержадміністрації (Біленець Н.І.):
1) протягом І півріччя 2013 року завершити формування мережі центрів
первинної медико-санітарної допомоги;
2) розробити та затвердити регіональну програму протидії
захворюваності на туберкульоз до 2016 року, в яких передбачити видатки на:
закупівлю обладнання, витратних матеріалів для мікроскопічної
діагностики туберкульозу;
закупівлю рентгенівської плівки та реактивів;
закупівлю туберкуліну для проведення діагностики туберкульозу;
закупівлю дезінфекційних засобів, бактерицидних ультрафіолетових
опромінювачів, засобів індивідуального захисту.
12.Управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації (Мельник В.І.) спільно з районним центром зайнятості
(Бубенко П.М.) (за згодою):
1) забезпечити виконання завдань районної програми зайнятості
населення щодо створення у 2013 році у всіх сферах економічної діяльності
500 нових робочих місць з гідною оплатою праці та належними умовами
праці. Звернути особливу увагу на поліпшення співвідношення між кількістю
створених та ліквідованих робочих місць.
13.Службі у справах дітей райдержадміністрації (Орищук Г.В.):
1) забезпечувати неухильне виконання вимог законодавства щодо
пріоритетності права дитини на сімейне виховання, розвитку сімейних форм
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
(усиновлення, опіки та піклування, прийомні сім’ї та дитячі будинки
сімейного типу).
14.Олевському відділенню Лугинської МДПІ (Ренкас О.І.) (за згодою):

1) вжити заходів щодо недопущення зростання податкового боргу за
податковими зобов’язаннями платників до зведеного бюджету;
2) здійснити організаційні заходи щодо нарощення податкових
надходжень до місцевого бюджету.
15.Рекомендувати виконкомам сільських, селищних та міської рад:
1) передбачати в місцевих бюджетах на 2013 рік кошти на
фінансування робіт з капітального ремонту будинків, у яких створено або
створюються об’єднання співвласників; проводити роз’яснювальну роботу з
мешканцями щодо необхідності створення ОСББ, забезпечувати висвітлення
зазначеної інформації у засобах масової інформації;
2) після доведення затвердженого Порядку та умов надання субвенцій з
державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних
проектів передбачити співфінансування з місцевих бюджетів у встановленому обсязі по інвестиційних проектах, фінансування яких заплановано за
рахунок видатків державного бюджету;
3) сприяти в обладнанні робочих місць для новопризначених фахівців
із соціальної роботи з січня 2013 року;
4) координувати роботу по надходженню платежів до місцевих
бюджетів спільно з Олевським відділенням Лугинської МДПІ, відділом
Держкомзему в Олевському районі;
5) забезпечити виконання планових показників доходної частини
місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на 2013 рік особливо
звернути увагу Білокоровицькій, Жовтневій, Журжевицькій, Радовельській
сільським радам та Олевській міській раді.
16. Головному спеціалісту зв’язків із ЗМІ та громадськістю апарату
райдержадміністрації (Завакевич В.Л.) у тісній співпраці з редакцією газети
«Зорі над Убортю» та електронними ЗМІ інформувати населення про
реалізацію економічної і соціальної політики держави та району.
17. Управлінням, відділам райдержадміністрації, територіальним
представництвам в районі, виконкомам міської, сільських, селищних рад (за
згодою) до 25 квітня 2013 року проінформувати управління економічного
розвитку, інфраструктури і торгівлі райдержадміністрації про хід виконання
розпорядження.
18. Управлінню економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі
райдержадміністрації до 10 травня 2013 року проінформувати
райдержадміністрацію про хід виконання цього розпорядження.
19. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників
голови райдержадміністрації відповідно до їх функціональних обов’язків

Голова адміністрації

А.В.Дяченко

