БАРВIНКIВСЬКА РАИОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

xAPKIBcbKoi оБлАстI

витягзпротоколум1
спiльного засiдання колегii Барвiнкiвськоi районноi державноi
адмiнiстрацiТ та зборiв адмiнiстративно-господарського активу
Барвiнкiвського району
вiд 19 лютого 2015 р.
1. Про пiдсумки соцiально-економiчного розвитку району за 2014
piK та завдання на 2015 piK
Розглянувши та обговоривши iнформацiю "Про пiдсумки соцiальноекономiчного розвитку району за20|4 piK та завдання на2015 piK", колегiя
вiдзначае, що протягом 2014 року в районi тривuLла робота iз забезпечення
економiчного зростання та пiдвищення життсвого рiвня населення. Аналiз
соцiально-економiчного стану району свiдчить про наявнiсть позитивноТ
динамiки в окремих г€Lпузях та iснування ряду проблем.
На 17 О/о порiвняно з 20|З роком зменшилася площа посiву зернових
культур. Посiви ярих зернових та зернобобових культур на 1,0 О% бiльше нiж у
20IЗ роцi. Зменшилася на 45 % площа, засiяна кукурудзою на зерно. Посiви
соняшнику збiльшилися на 52 О/о. Отримано урожай paHHix зернових культур в
обсязi |67,9 тис. тонн, що на б % бiльше в€Lпового збору paHHix зернових у
20\З роцi. Пiд урожай 201'5 року сiльгосппiдприемствами посiяно 33,1 тис.га
озимих культур, що на 22 % бiльше, нiж пiд урожай 2014 року.
Вiдбулося зменшення поголiв'я ВРХ на Т2 0й, KopiB - на 0,6 О/о, свиней на З,З Ой, овець - на 7,З Оh. Збiльшилося виробництво молока на 4О/о. Надiй
молока на одну корову збiльшився на 5,2 Уо. Реалiзацiя м'яса на м'ясопереробнi
пiдприемства у живiй вазi збiльшилася на |7Yо.
Обсяг реалiзованоТ промисловоi продукцii по району склав 29417,7
тис.грн., що становить |0|,2Yо до 20lЗ року.
Загальнi обсяги пасажирських перевезень автомобiльним транспортом
зменшилися на 4,9 ОА. Пасажирооборот збiльшився на 0,6 ОА. Загальнi обсяги
вантажних перевезень зменшилися набО/о, вантажообiг - на 29,5 ОА.
Забезпечено подапьше зростання обсягiв наданих послуг електрозв'язку
та поштового зв'язку.
За сiчень-вереGень вкладено 28,7 млн.грн. капiтальних iнвестицiй, що
становить 87,2 % до вiдповiдного перiоду минулого року. Обсяг прямих
iноземних iнвестицiй станом на 01.10.2014 становив 833,9 тис. дол. США.
Розрахунки споживачiв району за енергоносii скл€IJIи 95,5 Уо, iз них за
електроенергiю - 98 О%, теплову енергiю - 97,2 Оh, природний газ - 90,8 О^.
PiBeHb сплати населенням за житлово-комунапьнi послуги склав 96,9 О^.

2

Обсяг роздрiбноТ торгiвлi за сiчень-вересень збiльшився в порiвняннi з
аналогiчним перiодом минулого року на |,9 О/о.
Бюджет району по власним доходам викон аний на |08,2 Yо.
Середньомiсячна заробiтна плата одного штатного працiвника за сiченьвересень 20|4 року збiльшилася на |,6Оh. Станом на 01.01.2015 заборгованiсть
iз виплати заробiтноi плати по району вiдсутня. Борг по страховим внескам до
Пенсiйного фонду Украiни станом на 01.01.2015 вiдсутнiй. Заборгованiсть зi
сплати единого соцiального внеску до початку року збiльшилася майже у 15

разiв i становить 301,7 тис. грн.
Чисельнiсть незайнятого населення по району зменшилася на З,7 Уо.
PiBeHb заресстрованого безробiття складас 4,54 О^ проти 4,48 ОА за2013 piK.
З метою закрiплення та розвитку позитивних тенденцiй в економiцi,
соцiальнiй сферi, забезпечення фiнансовоТ стабiлiзацii в ycix гыIузях
господарства району, пiдвищення на цiй ocHoBi життевого рiвня населення та
вирiшення iснуючих проблемних питань колегiя Барвiнкiвськоi районноТ
державноТ адмiнiстрацiТ вирiшила:
1. Iнформацiю "Про пiдсумки соцiально-економiчного розвитку району
за201.4 piK та завдання на 2015 piK" прийняти до вiдома.

2.Заступнику голови районноi державноi адмiнiстрацiТ Калiнiну О.С.:
2.|. Взяти пiд особистий контроль
вiдповiдальнiсть роботу
промисловоi галузi району, забезпечивши прирiст обсягiв реалiзованоТ
промисловоТ продукцii в цiлому по району не менше нiж на2,5 Yо.
2.2. Проводити роботу щодо забезпечення потреб населення та
господарського комплексу району
транспортних послугах, органiзацiТ
автобусного сполучення з максим€шьною кiлькiстю населених пунктiв району.
Вжити вiдповiдних заходiв по недопущенню зниження об'емiв вантажо- та
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у

пасажироперевезень.
2.З. Заслуховувати керiвникiв пiдприемств, органiзацiй та установ Bcix
форпл власностi на чергових засiданнях KoMiciT з питань сплати податкiв,
внесення 1нших обов'язкових платежiв та ефективного використання

бюджетних коштiв.

З.Начальнику управлiння агропромислового розвитку

державноТ адмiнiстрацii Рою Г.А.:

районноТ

Проводити роботу щодо забезпечення в районi виробництва
основних видiв сiльськогосподарськоТ продукцiТ в обсягах, передбачених на

З.l.

2015 piK.

З.2. У тваринництвi здiйснити додатковi заходи щодо стабiлiзацii
чисельностi поголiв'я худоби та проводити роботу по нарощуванню
чисельностi Bcix видiв сiльськогосподарських тварин,
пiдвищенню ix
продуктивностi.
3.3. Звернути увагу на дотримання господарствами району структури
посiвних площ в частинi посiвiв соняшнику.

4. Начальнику вiддiлу з питань житлово-комунЕtльного господарства,

ЦИВiЛЬнОго Захисту, мiстобудування
адмiнiстрацii .Щаньшинiй I.B.

4.1. ВЖИти

та

архiтектури районноi державноi

:

Bci необхiднi заходи щодо

забезпеченнrI розрахункiв
сПоживачiв раЙону з постач€шьниками енергоносiТв в повному обсязi.
4.2. ЗабеЗпечити належний рiвенъ розрахункiв споживачiв за наданi
житлово-комун€tльнi послуги.
4.З. Здiйснити заходи щодо розробки мiстобудiвноi документацiТ по
Барвiнкiвському району.

5.

Завiдувачу сектору економiки районноi державноi адмiнiстрацii
ХОМенко Т.О. постiйно здiйснювати монiторинг виконання основних
пок€lзцикiв Програми соцi€L[ьно-економiчного розвитку району та забезпечити
обгрунтований аналiз причин ix зниження.
6. Начальнику фiнансового управлiння районноТ державноi адмiнiстрацii
ЧУхнУ М.В. забезпечити безумовне виконання планiв надходжень доходiв до
мiсцевих бюджетiв та посилити контроль за цiльовим
ефективним
використанням бюджетних коштiв.
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7.

Начальнику управлiння працi

та соцiального захисту

населення

районноi державноi адмiнiстрацiT Макаровськiй Л.В
7.1. Посилити контроль на пiдприемствах ycix форм власностi району за
ВИПЛаТОЮ поточноi заробiтноТ плати та не допускати виникнення iT
заборгованостi.
7.2. Продовжити роботу щодо виконання завдання Програми зайнятостi
населення.
:

8. Керiвникам пiдприемств, органiзацiй та установ

не

допускати
заборгованостi з виплати заробiтноi плати та вжити заходiв щодо пiдвищення ii
середнього plBHrI.

9. Сектору економiки районнот державноi адмiнiстрацii пiдгоryвати

проект розпорядження з означеного питання.

м.л. БЕккЕр

