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спiльного засiдання колегii Барвiнкiвськоi районноi державноi
адмiнiстрацii та зборiв адмiнiстративно-господарського активу
Барвitlкiвсъкого району
вiд 1б листопада 2017 р.

2.

Про

пiдсумки соцiально-економiчного розвитку району за
мiсяцiв 2017 року"
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Розглянувши та обговоривши iнформацiю "Про пiдсумки соцiа-гtьноекономiчного розвитку району за 9 мiсяцiв 20117 рок}", колегiя районноi
Державноi адмiнiстрацii вiдзначае, що протягом звiтного перiоду поточного роцу
в районi тривала робота iз забезпеченIuI економiчного зростанIuI та пiдвищенIuI
життевого рiвня HaceпeHIuI. Аналiз соцiально-економiчного стану району
свiдчить про H€uIBHicTb позитивноi динаrrлiки в окремих г€tJIузях та iснування ряду
проблем. Так, площа посiву зернових культур у цьому роцi залишилася на
piBHi минулорiчного покuвника i склала 25,1 тис. га. Намолочено 115,8 тис.
тонн зерна при середнiй урожайностt 46,2 ц/га. Iз них: озимоi пшеницi зiбраrrо
на2|,8 тис. тонн менше, ярого ячменю на 1,З тис. тонни бiльше та гороху на
0,6 тис. тонн менше нiж у минулому роцi.

Зiбрано соIuIшник з площi 24,1 тис. га, намолочено 49,З тис. тонн при
середнiй урожайностi 20,4 ц/га. З площi З40 га намолочено 1005 тонн
кукурудзи на зерно при середнiй урожайностi29,6 ц/га.
Вiдбулося зменшення поголiв'я ВРХ на 1 1 ,0 %, свиней - на 9,0 04. Але,
поряд з цим, у молочному cкoTapcTBi вiдбулося збiльшення поголiв'я KopiB на
9 одиниць ( або 104,0 %) i станом на 01.10.2017 склало 249 голiв.
Зменшилося виробництво молока на 79,2 %. Надiй молока на одну
корову також зменшився - на 44,0 Yо. М'яса на м'ясопереробнi пiдприемства у
живiй вазi реалiзовано на 49 тонн бiльше, таким чином реалiзацiя м'яса
збiльшилася на 9,2ОА. Вирощування сiльськогосподарських тварин у
господарствах району зменшилосъ на З7 ,ЗУо i склало 429,9 тонн.

Збiльшилася на 39,9Уо заробiтна плата працiвникiв сi.lrьського
господарства району i за 9 мiсяцiв 2017 року вона становить 6|75 грн.
Заборгованiсть iз виплати заробiтноi плати по сiльськогосподарським
пiдприемствам вiдсутня
Обсяг реалiзованоi промисловоi продукцii по Району склав 95,1 млн.
црн., що становить ||4,7 Yо до вiдповiдного перiоду минулого року.
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Значно зросли загальнi обсяги вантажних перевезень - у 1,5 рази, У 1,9
рази збiльшився вантажообiг. При цьому, загальнi обсяги пасажирських
перевезень автомобiльним транспортом раЙону зменшилися на27,|Yо, а, поряД
з цим, пасажирооборот - збiльшився на 0,6 Уо.
За сiчень_червенъ 20117 року вкJIадено 57,| млн. грн. капiтальних
iнвестицiй, що в |,7 рази бiльше нiж за вiдповiдний перiод минулого року. Обсяг
прямих iноземних iнвестицiй станом на 01 .07.2017 становив 702,0 тис. дол.
CIIIA. Протягом сiчня-серrпя 2017 року експортнi операцii по району скJI€IJIи
5692,4 тис. дол. СIПА, що становить 187,6 Уо до сiчня-серпшI минулого року.
Розрахунки споживачiв району за сiчень-вересень поточного рокУ
О/о,
теплову енергiю - 80,б О/о, прирОДНИЙ ГаЗ скJI€tли: за електроенергiю - 95,8
115,5 О/о, за послуги з водопостачання та водовiдведення - |23,0Yо.
Оh.
Бюджет району по власним доходам за 9 мiсяцiв виконаний на 1|6,|
Середньомiсячна заробiтна плата штатного працiвника за II квартал 201'7
року становила 5З27 грн. i зросла порiвняно з II кварт€tлом 2016 року на 53,4
Оh (- 760 грrr.),
7о, проте менше середньо обласного пок€вника на |2,5
Станом на 01 .09.2017 заборгованiсть iз виплати заробiтноi плати По
району становить З62,2 тис.грн. i збiльшиJIась по вiдношенню до минуЛоГо
мiсяця на 14,8 Yотана 15,1 %о менше нiж на початок року.
Збiльшився по вiдношенню до початку року на 3,0 %о середнiЙ розмiр
пенсiй по району i за сiчень-вересень цього року скJIав 1953,47 грн.
Чисельнiсть незайIuIтого населення по району зменшилася на |0,6 О^.
PiBeHb заресстрованого безробiтгя скJIадае 3,49 Уо проти З,81 Yо за сiЧеНЬ-

'

вересень 2017 piK.

Враховуючи вищевикJIадене, а також з метою розвитку та закрiпленнЯ
позитивних тенденцiй в економiцi, забезпечення стабiльноi ситуацii в ycix
гrtлузях економiки району, пiдвищення на цiй ocHoBi життевоГо РiВНЯ
населеншt i вирiшення при цьому iснуючих проблемних питань, спiльНе
засiдання колегiТ районноi державноi адмiнiстрацii та зборiв адмiнiстративногосподарсъкого активу району вважае за необхiдне:

1.Iнформацiю "Про пiдсумки соцiально-економiчного розвитку раЙонУ
за 9 мiсяцiв 2017 року" прийняти до вiдома.

.

2.Першому заступнику голови районноi державноТ адмiнiстрачii

Калiнiну О.С., нач€uIьнику управлiння агропромислового розвитку районноi
державноi адмiнiстрацii Рою Г.А.:

керiвниками та власниками
сiльськогосподарських пiдприемств щодо пiдвищення розмiру заробiтноi

2.|.

Проводити роботу

з

плати працiвникiв Ьiльського господарства та встановлення його рiвня в ycix
господарствах району на piBHi не нижче нiж середнiй по областi;
2.2. Забезпечити додержання норм законодавства суб'сктами
господарювання стосовно своечасного та повного проведення розрахункiв з
власниками майнових паiв та земельних дiлянок (паiв) у 2О1t7 роцi;
2.3. Здiйснювати:

з

i

Y

ЩотиЖневиЙ аналiз стану проведення розрахункiв за оренду маЙнових

паIв та земельних дiлянок (паiв) сiльськогосподарськими пiдприемствами
району у 201-7 роцi до остаточного ix завершення;

щомiсячниЙ аналiз стану виплати середньомiсячноi заробiтноi плати на
сiльськогосподарських пiдприемствах району.

3.Першому заступнику голови

Калiнiну о.С.:
3.1. Тримати
району;

районноТ державноТ адмiнiстрацiТ

на особистому контролi роботу промисловоi

галузi

3.2. Вжити вiдповiднi заходи щодо забезпечення господарського
комплексу району i потреб населення у транспортних послугах, недопущення
зниження об'смiв вантажо- та пасажироперевезень;
3.3. Проводити iнформацiйно-роз'яснюв€ulъну роботу щодо надання
державноi пiдтримки населенню при переходi на альтернативнi види паJIива
без використання газу;

3.4. Продовжити роботу щодо зменшення рiвня витрат п€Lливно-

енергетичних pecypciB бюджетними установами,

використання
альтернативних видiв п€lлива для закJIадiв культури у сiльськiй мiсцевостi;
З.5. Проводити роботу щодо отримання суб'ектами господарIовання
сферi екологiТ та природних
дозвiльно-погоджувальноi документацii
pecypciB;
3.6. Продовжити здiйснювати заходи по розробшi мiстобулiвrrоТ
документацii по Барвiнкiвському району.

-

у

.

4.Начальникуфiнансовогоуправлiннярайонноiдержавноiадмiнiстрацii
Чухну М.В. забезпечити безумовне виконання планiв надходжень доходiв до

мiсцевих бюджетiв

та

посилити контроль

використанIuIм бюджетних коштiв.

за цiльовим i

ефективним

5.Начальнику управлiння соцiального захисту населення районноi

державноi адмiнiстрацii Макаровськiй Л.В:

5.1. Проводити роз'яснювальну роботу щодо пiдвищення
середньомiсячноi заробiтноI плати працiвникiв в районi та доведення iT до
середньо обласного рiвня; зменшеннrI частки працiвникiв, якi працIоють в
режимi неповноi зайнятостi;
5.2. Посилити контроль на пiдприемствах ycix форм власностi району
За Виплатою поточноТ заробiтноi iтлати та не допускати I]иникнення if
заборгованостi;

5.3. Продовжити роботу

зайнятостi населення;

щодо виконання завдання

Програми

5.4. Вжити необхiдних заходiв щодо забезпечення погашення
заборгованостi iз виплати заробiтноi плати у фiлii ХОКП "Щирекцiя розвитку
iнфраструктури територiй" "Барвiнкiвське ПКГ" i на районних пiдприемствах
АК <Харкiвобленерго).
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6.

з

питань економiчного розвитк}, пдiстобудуваFIFIя та
архiтектури, адмiнiстративних послуг та цивiльI{ого захисту районноТ
державнОi адмiнiСтрацiТ (Хоменко Т.О.) пiдготувати проект розпорядженFIя
з означеного питаннrI

Вiддiлу

Голова районноi держ(авIIоi
адмiнiстрацii
Капiнiн

B.I.

ромлх

