Інформація
Про підсумки соціально-економічного розвиток Барвінківського району
за 2015 рік
В аграрному секторі економіки району обсяг валової продукції сільського
господарства по всіх категоріях господарств за 2015 рік склав 670,1 млн. грн., що
становить 100,4 % до 2014 року. Так, по галузі рослинництва, планові завдання
виконано на 98,8 % ( - 6,6 млн. грн.). По тваринництву забезпечено виконання
планового завдання на 105,4 % ( + 139,2 млн. грн.) і на 107,2% (+ 9,3 млн.грн) до
минулого року.
Валовий збір зернових та зернобобових культур у 2015 році збільшився
порівняно з попереднім роком на 25,5 тис. тонн або на 13,5% і становить 213,9
тис.тонн, що на 22,6 тис.тонн більше прогнозних показників 2015 року (111,8%).
При середній урожайності 41,4 ц/га по району намолочено зерна озимої
пшениці 162,2 тис. тонн (середня урожайність 43,7 ц/га), ярого ячменю - 17,8 тис.
тонн (середня урожайність 30,6 ц/га), кукурудзи на зерно - 23,0 тис тонн. (середня
урожайність 77,2 ц/га), гороху - 5,7 тис. тонн (середня урожайність 18,0 ц/га).
Валовий збір соняшнику по всіх категоріях господарств становить 63,1 тис. тонн
при урожайності 29,8 ц/га.
Господарства району були повністю забезпечені необхідним запасом
посівного матеріалу (135%). При потребі 1099 тонн заготовлено, перевірено в
Державній насіннєвій інспекції та використано на посів 1488 тонн насіння ярих
зернових культур. Закуплено та внесено 6900 тонн мінеральних добрив (100% до
плану).
В галузі тваринництва, щодо наявності поголів’я сільськогосподарських
тварин, ситуація наступна.
Поголів'я корів становить 631 одиницю, що на 13 гол. менше ніж на
відповідну дату минулого року. Поголів'я ВРХ молочного та м'ясного напрямку
зменшилось до відповідного періоду минулого року на 173 голови і становить
1207 голів. Зменшення поголів'я великої рогатої худоби відбулось внаслідок
продажу тварин населенню, переведенням в інший структурний підрозділ за
межами району та збільшенням об’ємів реалізації на м'ясопереробні підприємства.
Поголів'я овець складає 2032 голови, що становить 60% рівня минулого
року. Зменшення вівцепоголів'я відбулось за рахунок збільшення продажу
племпоголів'я та реалізації на м'ясо.
Зменшено на 326 одиниць та станом на 01.01.2016 року склало 4087 голів
поголів'я свиней. Зменшення також відбулось за рахунок збільшення реалізації
на м'ясопереробні підприємства.
Щодо виробництва молока, то виробництво його також зменшилося на
236,9 тонни та становить 2349 тонн або 91% до минулого року.
Надій молока на одну корову молочного напрямку, що була в наявності на
початок року склав 4202 кг (менше на 195 кг до минулого року).
За 2015 рік вироблено 1053,4 тонн м'яса, що на 77,14 тонн більше ніж у
2014 році. Реалізація м'яса на м'ясопереробні підприємства у живій вазі склала
918,8 тонн (більше на 69,1 тонн).

Сільськогосподарськими підприємствами укладено договорів оренди на
земельну частку (пай) з 6637 громадянами (на 440 чоловік менше ніж у 2014
році) на загальну площу 44,9 тис.га ( на 1,5 тис.га менше ніж у 2014 році).
Загальний розмір орендної плати на 2015 рік по договорах оренди землі
становить 46482,4 тис.грн (на 7469,5 тис.грн. більше порівняно з 2014 роком).
За оперативними даними за 2015 рік сільськогосподарські підприємства на
100 % розрахувалися з орендодавцями землі, з них грошима виплачено 95 % до
виплаченої суми, зерном – 3,4 %, іншою продукцією – 1,0 % та послугами – 0,6%.
Промисловість. За 2015 рік обсяг реалізованої промислової продукції
по району склав 156,1 млн.грн., що у 5,3 рази більше ніж у попередньому році.
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу району становить
6905 грн.
У структурі реалізації промислової продукції району 98,7 % становить
продукція харчової промисловості. За рік борошномельними підприємствами
(ТОВ «Барвінківський комбінат хлібопродуктів» та ТОВ «Комбінат
хлібопродуктів – Барвінкове») реалізовано продукції на суму 154,1 млн.грн., що у
5,7 рази більше порівняно з попереднім роком.
ПуАТ "Гусарівський ГЗК" реалізовано продукції на суму 2,0 млн.грн., що
становить 80,9 % до 2014 року.
Транспорт та зв'язок. В районі вантажні та пасажирські маршрутні
перевезення виконують лише фізичні особи-підприємці.
За січень-грудень загальний обсяг вантажних перевезень автомобільним
транспортом склав 15,0 тис. тонн., що становить 92,6 % до обсягів відповідного
періоду минулого року. Вантажообіг склав 1,7 млн.ткм, або 86,7 % до минулого
року.
Загальні обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом
склали 558,3 тис. пасажирів, пасажирооборот – 17,0 млн.пас.км. Порівняно з
минулим роком обсяги пасажирських перевезень збільшилися на 6,0 %,
пасажирооборот зменшився на 6,8 %.
Барвінківським відділенням поштового зв'язку обсяг наданих послуг за
січень-вересень складає 1732,5 тис. грн., що становить 100,1 % до плану.
Споживання послуг на 1 жителя склало 77,69 грн. Мережа району представлена
15 стаціонарними відділеннями поштового зв'язку, з них 2 розташовані в місті
та 13 в сільській місцевості. Також в районі працює 2 пересувних відділення
зв'язку.
Інвестиційна діяльність. У розвиток економіки району за 9 місяців 2015
року підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування
вкладено 27,3 млн.грн капітальних інвестицій (95,4 % до січня-вересня 2014
року), що становить 1179 грн. на 1 особу.
Станом на 01.10.2015 року обсяг прямих іноземних інвестицій у районі
становив 735,1 тис.дол.США, що на 6,8 % менше обсягів інвестицій на початок
року та складає 31,7 дол. США на одну особу. Вцілому зменшення прямих
інвестицій у січні-вересні 2015 року склало 53,8 тис.дол. Підприємства району
мали прямі інвестиції з 2 країн світу - Кіпру та Нідерландів. Прямі іноземні

інвестиції мали 5 підприємств району. Привабливими для іноземних інвесторів в
районі є сільськогосподарські підприємства.
Розрахунки за енергоносії . Протягом 2015 року вживалися відповідні
заходи щодо забезпечення розрахунків в повному обсязі споживачів району з
постачальниками енергоносіїв. Станом на 01.01.2016 рівень розрахунків за
спожиті послуги теплопостачання складає 106%, електроенергію - 101%,
природний газ – 103%.
Забезпечено належний рівень розрахунків споживачів за надані житловокомунальні послуги населенню. Так, рівень сплати населенням району склав
102,5%, проти 92,2% по області.
Вживаються заходи щодо посилення контролю за проведенням
претензійно-позивної роботи по зменшенню заборгованості населення за надані
житлово-комунальні послуги. Філією ХОКП "ДРІТ" подано до суду 110 справ на
суму 211,0 тис.грн., із них: за послуги теплопостачання 49 справ на суму 136,5
тис.грн. Винесені рішення суду по всім цим 49 справам на суму 136,5 тис.грн.
Виконавчою службою примусово стягнуто 57,4 тис. грн.
Обсяг роздрібної торгівлі, до якого включено роздрібний товарообіг
підприємств торгівельної мережі, розрахункові дані щодо обсягів продажу
товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями, за січень-вересень склав
221,1 млн. грн. і зменшився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року
на 19,4 %.
Бюджет. В цілому до зведеного бюджету району за рік надійшло доходів
61480,4 тис. грн. при плані 53401,7 тис. грн., або 115,1 % до плану.
По єдиному внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування за січень-грудень надійшло 45493,7 тис.грн., що становить 109,4 %
до плану.
Бюджет району по власним доходам за 2015 рік виконаний на 125,8 %. При
плані 32570 тис. грн. надійшло доходів 40974 тис. грн., що на 8404 тис. грн.
більше ніж було заплановано.
Основним доходним джерелом бюджету району був і залишається податок
з доходів фізичних осіб. За 2015 рік до бюджету району надійшло 16581,2 тис.
грн. податку з доходів фізичних осіб, що на 1920,2 тис грн. більше, ніж
заплановано (113,1 % до плану).
Заробітна плата. Середньомісячна заробітна плата одного штатного
працівника по району за січень-вересень 2015 року склала 2615 грн. і зросла
порівняно з відповідним періодом минулого року на 19,7 %. Значно вище рівня
середньої заробітної плати по району зафіксовано в галузі сільського
господарства – 3702 грн. (на 41,6 % більше) та на підприємствах недержавної
форми власності – 3100 грн., або на 18,5 %.
Протягом року виникала заборгованість з виплати заробітної плати на
Барвінківському комунальному підприємстві "Благоустрій". Завдяки своєчасно
вжитому комплексу заходів зазначена заборгованість до кінця року була
ліквідована.

Працівники бюджетних установ району заробітну плата протягом року
отримували своєчасно.
Станом на 01.01.2016 року заборгованість із виплати заробітної плати по
району відсутня.
Пенсійне забезпечення. Протягом звітного року виплати пенсій та
допомог проводилися стабільно. Середній розмір пенсій по району за 2015 рік
склав 1757,05 грн. і збільшився по відношенню до початку року на 12,8 %
(+ 198,78 грн.).
Борг по страховим внескам до Пенсійного фонду України станом на
01.01.2016 відсутній.
Соціальний захист. На виконання заходів Програми соціального захисту
населення Барвінківського району на 2011-2015 роки особлива увага була
приділена вирішенню питань щодо підтримки найбільш вразливих категорій
громадян. Протягом 2015 року державну соціальну допомогу в розмірі 35,8
млн.грн. отримали 2856 сімей. Шляхом надання субсидій зменшено платежі за
житлово-комунальні послуги 4556 сім'ям району на суму 20,6 млн. грн., на
тверде паливо та скраплений газ 1313 сім'ям - на суму 1,9 млн.грн.
Профінансовано пільги на житлово-комунальні послуги в сумі 2,5 млн.грн.,
на тверде паливо та скраплений газ в сумі 596,1 тис.грн. На пільгове перевезення
громадян в міському та приміському транспорті профінансовано 249,3 тис.грн.
Проведено виплати до 9 Травня 1223 особам в сумі 797,5 тис.грн.
Оздоровлено 10 ветеранів війни, 11 осіб, які постраждали внаслідок аварії на
ЧАЕС та 21 інвалід загального захворювання.
На підтримку громадських організацій (районній спілці ветеранів та
районній спілці інвалідів) протягом року профінансовано в розмірі 71,3 тис. грн.
Ринок праці. Протягом січня-грудня на обліку в районному центрі
зайнятості перебувало 1785 чол. безробітних, що на 16 чоловік (на 0,9 %) більше
ніж за 2014 рік. Станом на 01.01.2016 року чисельність безробітних становить
612 чол. і збільшилася порівняно з 2014 роком на 1,3 %. Рівень зареєстрованого
безробіття складає 4,66 % проти 4,54 % за січень-грудень 2014 року.
Протягом звітного року із загальної чисельності безробітних охоплено
активними формами зайнятості 1505 чоловік, що становить 110,3 % до плану. З
них: працевлаштовано 680 чол. (100,0 % до плану); пройшли профнавчання –
271 чол. (100,7% до плану); взяло участь у громадських та інших роботах
тимчасового характеру – 554 чол. (133,5 % до плану).
У 2015 році із числа безробітних 21 чоловік пройшов фахову підготовку
для зайняття підприємницькою діяльністю і отримали одноразову допомогу по
безробіттю в сумі 233,8 тис.грн.
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