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Прогноз
економічного і соціального розвитку району на 2017 рік
Основною метою розроблення прогнозу соціально-економічного
розвитку району на 2017 рік є визначення першочергових цілей, пріоритетів
соціально-економічного розвитку, які спрямовані на реалізацію завдань щодо
сталого та збалансованого економічного зростання, ефективного використання
природних, трудових і фінансових ресурсів.
Розвиток основних галузей економіки
Промисловий комплекс.
Основні завдання на 2017 рік:
подальше залучення іноземних та вітчизняних інвестицій, розширення
виробництва на підприємствах з іноземними інвестиціями;
залучення державного та місцевих бюджетів для фінансування
довгострокових інфраструктурних, інвестиційних та інноваційних проектів
місцевого значення;
впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, технічне
переоснащення виробництв, використання альтернативних джерел енергії;
формування ефективної структури промислового виробництва з
підвищенням питомої ваги виробництв з поглибленої переробки та кінцевого
споживання, орієнтацією на внутрішній ринок;
сприяння розвитку міжгалузевої та міжрегіональної виробничої
кооперації, розширення ринків збуту продукції, впровадження прогресивних
технологічних процесів, освоєння нових конкурентоспроможних виробів,
підвищення якості продукції;
глибока переробка деревини, виробництво меблів із сучасним дизайном,
більш повне використання лісосічних відходів від рубок;
реалізація інвестиційних проектів за рахунок вітчизняних та іноземних
інвестицій, власних коштів суб’єктів господарювання;
забезпечення кількісних і якісних критеріїв ефективності використання
мінерально-сировинної бази району.
Обсяг виробництва промислової продукції у 2017 році прогнозується в
сумі 935,5 млн.грн., що становитиме 106,0 відс. до очікуваного обсягу
поточного року у діючих цінах.
Значний вплив на його динаміку здійснять харчова галузь, підприємства
якої збільшать обсяги продукції у порівнянні до попереднього року на 6,0 відс,
виробництво деревини та виробів з деревини – на 7,0 відс., хімічна
промисловість – на 10,0 відс., а також машинобудування - на 5,0 відсотки.
Обсяг продукції добувної промисловості (корисних копалин) до очікуваного
рівня 2016 року зросте на 3,0 відсотки.

За підсумками 2017 року прогнозований обсяг реалізованої промислової
продукції складатиме 743,5 млн.грн., що на 10,0 відс. перевищить рівень
попереднього року.
Нарощування обсягів передбачається досягнути за рахунок залучення
іноземних та вітчизняних інвестицій, створення нових виробництв,
розширення, реконструкції і технічного переоснащення діючих, модернізації
обладнання та забезпечення динаміки зростання обсягів промислового
виробництва, активізації інноваційної діяльності.
Приріст обсягів виробництва у 2017 році у промисловому комплексі
району прогнозується отримати за рахунок реалізації нових інвестиційних
проектів, спрямованих на нарощування виробництва деревного вугілля та
брикетів з вугільного пилу, паливних брикетів з відходів деревини і тирси,
проведення робіт по модернізації виробництва, реалізації заходів щодо
зменшення споживання матеріальних та енергетичних ресурсів (ТОВ „НВП
„Грифсканд – Свалява”), автоматизацію технологічного процесу по розливу
мінводи (ТДВ „Свалявські мінеральні води”), розширення асортименту
продукції (МПП „Алекс”, ТОВ „Прогрес-С”), запровадження виробництва
паливних брикетів з відходів деревини і тирси (ТОВ „Контакт-5”),
встановлення та запуск додаткового обладнання - нової лінії з виробництва
шпону–ламелії та з переробки деревини (пилорами) (ТОВ „Алеф”),
запровадження виробництва нових видів джгутів для автотранспорту (ТОВ
„Форшнер Україна”).
Пріоритетними напрямками по збільшенню виробництва і надалі
залишається максимальне використання місцевої сировини, зокрема,
мінеральних вод, деревини.
Виробництво мінеральної води займе майже 40 відсотків до загального
обсягу виробництва продукції по району.
У 2017 році обробна промисловість залишатиметься основним видом
промислової діяльності.
Інноваційний процес та продукцію протягом 2017 року планує
впровадити у виробництво ТОВ „Прогрес-С” - розлив питної води у 5л ПЕТ,
що дасть можливість підприємству розширити асортимент продукції.
Сільське господарство.
По всіх категоріях господарств району в 2017 році прогнозується
досягнути ріст обсягів виробництва основних видів продукції сільського
господарства від 0,2 до 0,8 відсотків до рівня 2016 року.
Перспективою розвитку агропромислового комплексу району та його
завданням на 2017 рік є:
- покращення породи, генетичного потенціалу та продуктивності тварин за
рахунок збільшення обсягів штучного осіменіння худоби;
- залучення додаткових інвестиційних ресурсів в рамках продовження
співпраці з Польсько-Українським центром розведення і популяризації коней
гуцульської породи НВА „Племконецентр” (проведення наукових досліджень,
конференцій, семінарів, навчань);

- залучення інвестиційних ресурсів в розвиток агропромислового
комплексу ФГ „Закарпатшампіньйон” з метою розширення виробництва свіжих
печериць потужністю 500 тонн/рік;
- відкриття багатогалузевого обслуговуючого кооперативу громадою
с.Поляни та сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу по заготівлі
та переробці молока на території Керецьківської сільради (ПП „Сирняк”);
- будівництво свинарників ФГ „Дребіт-ван” в с.Драчино;
- нарощування виробництва овочів відкритого грунту, ягід, будівництво
тваринницьких приміщень, забійного цеху для худоби та морозильних камер в
с.Голубине;
- збільшення чисельності поголів’я овець у сільськогосподарських
товаровиробників усіх форм власності та господарювання;
- за рахунок дотацій з місцевого та державного бюджетів домогтися
здешевлення вартості утримання основних свиноматок у фермерських
господарствах з метою збільшення обсягів виробництва м’яса, а також
молодняка для реалізації населенню;
- забезпечення проведення ідентифікації великої рогатої худоби, овець,
активізувати роботу на рівні сільських рад щодо участі у державних програмах
підтримки тваринництва, зокрема виплати дотацій фізичним особам за
утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби, овець;
- сприяння у наданні в оренду земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, що не використовуються товарним виробникам;
- проведення на місцевих ринках ярмарків з продажу сільгосппродукції за
участі громадян, які реалізують продукцію власного виробництва;
- надання організаційної підтримки по створенню сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів, фермерських господарств за безпосередньою
участю сільськогосподарських товаровиробників;
- сприяння залученню внутрішніх та зовнішніх інвестицій в
агропромисловий комплекс.
Виробнича інфраструктура.
Ефективне функціонування транспортного та дорожнього господарства є
необхідною умовою для забезпечення якості життя населення.
В галузі транспортної та дорожньої інфраструктури в 2017 році
планується:
забезпечити повне задоволення потреб населення автотранспортом
загального користування та населених пунктів району регулярним автобусним
сполученням шляхом проведення оновлення рухомого складу усіх видів
транспорту, посилення безпеки пасажирських перевезень автомобільним
транспортом, підвищення якості та культури обслуговування пасажирів,
встановлення нових автопавільйонів на автобусних зупинках окремих
населених пунктів району (Уклин, Тибава, М.Мартинка, Дусино, Керецьки,
Родниківка, Р.Гута, Оленево, Сасівка) та проведення капітальних ремонтів
існуючих автопавільйонів на автодорогах Свалява-Тибава, Перечин-СваляваЛипча;
поліпшити транспортно-експлуатаційний стан автомобільних доріг і
мостів шляхом продовження робіт з ліквідації аварійно-небезпечних місць і

ділянок на дорогах загального користування, реконструкції, спорудження
мостів, дамб, підпірних стінок в населених пунктах району та забезпечення
ефективного використання коштів, передбачених для належного утримання
автомобільних доріг загального користування.
Очікується у 2017 році здійснити капітальний та поточний ремонт доріг
населених пунктів району протяжністю до 5 км.
Для проведення робіт з капітального ремонту, реконструкції, будівництва,
утримання вулиць і доріг комунальної власності на наступний рік необхідно
спрямувати з різних джерел фінансування майже 8,0 мільйонів гривень.
Будівництво та інвестиційна діяльність
Пріоритетними напрямками інвестиційної діяльності в районі на 2017 рік є
створення привабливого інвестиційного клімату, умов для залучення
інвестицій в економіку району та подальше нарощування інвестиційних
ресурсів, поліпшення структури інвестиційних джерел, оптимізація напрямків
їх вкладення та створення рівних правових умов діяльності всім учасникам
інвестиційного процесу.
Основна питома вага інвестицій припаде на розвиток промисловості та
оздоровчо-туристичного комплексу.
Загальна сума капітальних інвестицій за попередніми розрахунками в 2017
році складе 65,9 млн.грн.; іноземних інвестицій –10,0 млн.дол.США, що
відповідно на 0,6 та 4,2 відсотки більше очікуваного виконання у 2016 році.
Із об’єктів оздоровчо-туристичного комплексу планується завершити
роботи по будівництву, реконструкції та ввести в експлуатацію плавальний
басейн з добудовою двох поверхів ТОВ сан. „Кришталеве джерело” в
с.Солочин, три котеджі та баню приватного підприємця Ліпея М.М. в с.Поляна,
25-квартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями комерційного
призначення приватного підприємця Кошелі О.Ю. в с.Поляна, шосту чергу
будівництва (вхідної групи) лікувально-оздоровчого комплексу ТОВ „Сузір’я”
в с.Солочин, із об’єктів виробничої сфери цехи по виробництву палет з
відходів деревини і тирси ТОВ „Супер Портал”, по деревообробці в м.Свалява
приватного підприємця Скиби Ф.Ф., по розливу мінводи в м.Свалява
фермерського господарства „Закарпатшампіньйон”.
Крім того, планується завершити будівництво торгових, офісних
приміщень та житлових квартир приватного підприємця Курах В.В. в
м.Свалява, торгового комплексу приватного підприємця Гончарук Т.М. в
м.Свалява, складу-магазину приватного підприємця Бртніка Антоніна в
с.Тибава, магазину приватного підприємця Цоклана М.В. в с.Голубине,
адмінбудівлі з вбудованими торговими приміщеннями та майстернею
приватного підприємця Кривецького Р.М. в с.Драчино, свинарників
фериерського господарства „Дребіт-ван” в с.Драчино, реконструкцію існуючої
будівлі під авто-майстерню та торгово-офісні приміщення з вбудованими
житловими квартирами приватного підприємця Курах В.В. в м.Свалява, кафе
„Під дубом” під кафе-магазин з надбудовою приватного підприємця Варежкіна
С.В. в м.Свалява, торгово-офісних приміщень приватного підприємця
Морозько О.Б. в м.Свалява, торгового об’єкта та офісних приміщень під
станцію технічного обслуговування та автомийку приватних підприємців

Трикура С.І. і Павлюченка В.В. в м.Свалява, приміщень телятників під
конюшні НВА „Племконецентр”.
Одним із основних завдань на 2017 рік визначено будівництво та
реконструкцію об’єктів соціального та культурного призначення бюджетної
сфери, зокрема прогнозується:
1) у галузі освіти: здійснити капітальні ремонти Сасівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів (заміна вікон та дверей), Свалявської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (капітальний
ремонт даху, утеплення фасаду), Росошанської ЗОШ І-ІІ ст.
Орієнтовна потреба коштів на 2017 рік для виконання зазначених робіт
складатиме майже 6,0 млн. гривень.
2) у галузі культури: виготовити проектно-кошторису документацію
„Капітальний ремонт дитячої районної бібліотеки в м.Свалява”;
3) в галузі охорони здоров’я: здійснити реконструкцію приймального
відділення районної лікарні, вартість робіт якої складатиме близько 350,0
тис.грн.
Протягом 2017 року прогнозується ввести в експлуатацію 7,5 тис.кв.
метрів загальної площі житла.
З метою поліпшення соціально-побутових умов населення в наступному
році планується виготовити проектно-кошторисну документацію та розпочати
роботи з реконструкції водозабору на р. Вича з комплексом водоочисних
споруд для м.Свалява, здійснити капітальні ремонти доріг комунальної
власності населених пунктів району протяжністю до 5,0 км. та будівництво
берегоукріплення на річках Латориця та Боржава в м.Свалява та селах
Неліпино і Березники.
Фінансування заходів прогнозу економічного і соціального розвитку
району на 2017 рік здійснюватиметься за рахунок асигнувань місцевих та
державного бюджетів, міжнародних донорських організацій, а також
інвесторів.
Показники рівня життя
Соціальна політика району у 2017 році і надалі буде здійснюватися на
проведенні активної політики на ринку праці, підвищенні життєвого рівня
населення, реалізації державних гарантій щодо зайнятості громадян, які
потребують соціального захисту.
Прогнозований рівень середньомісячної заробітної плати одного штатного
працівника у 2017 році складатиме 5680 гривень, що на 63,2 відсоток більше
очікуваного у 2016 році.
Найвища оплата праці серед виробничих галузей економіки очікується в
промисловості – 5100 гривень, що на 24,4 відсотки більше очікуваного у 2016
році.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника малих
підприємств прогнозується на рівні 3900 гривень.
З метою підвищення рівня життя населення, основними завданнями на
2017 рік є:
забезпечення дотримання державних гарантій в оплаті праці всіма
суб’єктами господарювання шляхом активізації колективно – договірного
регулювання оплати праці;

здійснення заходів щодо стабілізації рівня життя та зростання доходів
населення;
скорочення питомої ваги працівників із низьким рівнем заробітної плати;
підвищення ефективності використання робочого часу;
активізації роботи по легалізації „тіньової” заробітної плати;
недопущення заборгованості із виплати заробітної плати працюючим.
Зайнятість населення та ринок праці.
Основними завданнями щодо покращення ситуації на ринку праці є
сприяння розвитку підприємництва та самостійної зайнятості населення;
покращення обслуговування незайнятого населення; розширення форм та видів
роботи з роботодавцями, підвищення якості та конкурентоспроможності
безробітних шляхом їх підготовки та перепідготовки для повного забезпечення
потреб роботодавців; забезпечення соціального захисту осіб, які його
потребують і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці; посилення
мотивації до легальної зайнятості; сприяння у працевлаштуванні
зареєстрованих безробітних; вжиття заходів щодо створення нових та
збереження існуючих робочих місць; детінізація відносин у сфері зайнятості
шляхом посилення державного контролю за реалізацією відносин між
роботодавцем та найманим працівником.
У 2017 році передбачається створити 720 нових робочих місць, в т. ч.
юридичними особами – 95, фізичними особами –625.
Фізичні особи створюватимуть робочі місця, в основному в роздрібній
торгівлі, туризмі та рекреації і готельному бізнесі.
Фінансові показники.
Обсяг надходжень податків і платежів до бюджетів всіх рівнів на 2017 рік
прогнозується в сумі 239 млн.грн., що на 30,2 відсотків більше очікуваного
показника у 2016 році.
Доходи місцевих бюджетів розраховані в сумі 101,2 млн.грн., що складе
118,2 відс. до очікуваних надходжень у 2016 році.
Обсяг видаткової частини місцевого бюджету на 2017 рік обраховано в
сумі 443,3 млн.грн. Рівень видатків зросте проти показника 2016 року на 8,1
відсотків.
Обсяг бюджету розвитку місцевих бюджетів складе 2,1 млн.грн.
Досягнення прогнозованих показників планується за рахунок реалізації
таких заходів:
активізації роботи щодо збільшення надходжень податків і зборів до
Державного бюджету, забезпечення виконання планових показників
надходжень до місцевих бюджетів;
запровадження регулярного моніторингу результатів фінансовогосподарської діяльності збиткових підприємств;
вжиття заходів щодо зменшення обсягів податкового боргу суб’єктами
господарювання не менш як на 5,0 відсотків;
забезпечення збалансованості показників бюджету;
затвердження обсягів надходжень власних доходів до місцевих бюджетів
із урахуванням приведення їх до реальних можливостей району.

Споживчий ринок.
Основними завданнями на 2017 рік у сфері споживчого ринку є
забезпечення збільшення обсягів роздрібного товарообороту, прибуткової
діяльності суб’єктів господарювання, підвищення ефективності захисту прав
споживачів, посилення контролю за якістю і безпекою продукції та усіх видів
робіт (послуг), розширення мережі підприємств побутового обслуговування
населення, насамперед у сільській місцевості; максимальне використання
вільних приміщень у господарській діяльності; нарощування обсягів та
розширення видів побутових послуг першої потреби (хімчистки, ремонт одягу,
взуття, складної побутової техніки та редіоелектронної апаратури) і
забезпечення гарантованого їх надання.
У 2017 році в порівнянні з попереднім роком планується збільшити обсяг
реалізованих послуг на 2,3 відсотки. Прогнозований обсяг роздрібного
товарообороту підприємств юридичних осіб складатиме 101,7 відс. до
очікуваного виконання у 2016 році.
Розвиток малого підприємництва.
Основними завданнями на 2017 рік є:
забезпечення реалізації державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності, недопущення прийняття неефективних та
недоцільних регуляторних актів;
забезпечення виконання районної програми розвитку малого та
середнього підприємництва;
забезпечення зростання ролі малого підприємництва у виробництві
товарів, робіт, послуг та збільшення кількості діючих підприємств;
розвиток інфраструктури підтримки малого підприємництва;
сприяння в залученні інвестицій для ефективної діяльності та розвитку
малих і середніх підприємств;
стимулювання розвитку підприємництва у пріоритетних для району
галузях, зокрема у сільській місцевості та сфері зеленого туризму.
Кількість малих підприємств у 2017 році зросте на 2,3 відс. і складатиме
225 одиниць.
Питома вага малих підприємств в обсягах реалізації продукції досягне
48,2 відсотки.
Додатки:
1.Основні показники Прогнозу економічного та соціального розвитку Свалявського
району на 2017 рік.
2.Пропозиції до переліку найважливіших будов (об’єктів) до інвестиційного розділу
Програми соціально-економічного розвитку району на 2017 рік за рахунок бюджетів усіх
рівнів.

