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Інформація
про хід виконання прогнозу соціально-економічного розвитку району
за січень – червень 2016 року
Діяльність райдержадміністрації у першому півріччі була спрямована на
забезпечення в 2016 році виконання завдань, визначених Прогнозом економічного
і соціального розвитку району на 2016 рік та пріоритетними напрямами
райдержадміністрації з питань соціально-економічного розвитку району на 2016
рік.
ПРОМИСЛОВІСТЬ
Промисловими підприємствами основного кола за січень-червень
поточного року реалізовано промислової продукції на загальну суму 344,8
млн.грн., що більше ніж у відповідному періоді минулого року на 14,1 відсотки.
За звітний період провідні галузі промисловості забезпечили значний ріст
реалізованої продукції у порівнянні з І півріччям 2015 року, зокрема, харчова
промисловість – на 10,9 відс., виробництво деревини та виробів з деревини – на
19,3 відс., хімічного виробництва – на 30,8 відс., електричного та електронного
устаткування – на 2,5 відсотки.
Провідною галуззю, що формує більше половини обсягів промислового
виробництва в районі залишається харчова промисловість, питома вага якої в
загальних обсягах реалізованої продукції становить майже 50,5 відсотків.
АГРАРНИЙ СЕКТОР
Сільськогосподарськими товаровиробниками за січень-червень цього року
вироблено 988 тонн м´яса, 7094 тонн – молока, 5098,5 тис.штук яєць, що
становить до аналогічного періоду минулого року відповідно: 96,2%, 98,5%,
95,1%. В господарствах утримуються: 5498 голів великої рогатої худоби (93,7%),
в т.ч. корів - 3706 голів (94,5 %), свиней-10206 голів (96,4%), овець та кіз - 5921
(99,7 %), птиці- 12035 тис.голів (99,9 %).
На виконання Програми розвитку та підтримки тваринництва, птахівництва
і бджільництва на 2016-2020 роки рішенням сесії районної ради виділено з
районного бюджету на 2016 рік 30 тис.грн., на проведення ідентифікації овець в
районі. Протягом першого півріччя проідентифіковано 700 голів овець на суму
20,5 тис.грн.
На здешевлення послуг штучного осіменіння худоби для реалізації заходів
зазначеної Програми з районного бюджету спрямовано асигнувань в сумі 15,0
тис.грн., з яких за станом на 1 липня поточного року освоєно 4,4 тис.грн.
Протягом першого півріччя 2016 року всіма категоріями господарств району
посіяно та посаджено ярі культури на площі 2393 га в т. ч 460 га – зернові
культури, 1460 га - картоплі, 185 га овочів, 174 га однорічні трави, що становить
100 відсотків до прогнозованих площ.

ФІНАНСИ , БЮДЖЕТ, ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА
Зросли надходження до бюджетів всіх рівнів.
Протягом січня-червня поточного року до Зведеного бюджету мобілізовано
понад 90,4 млн.грн. податків і зборів. Темп росту надходжень в порівнянні з
відповідним періодом 2015 року складає 133,1 відс.
19,4 відс. загальних надходжень Зведеного бюджету забезпечили суб’єкти
підприємницької діяльності – виробники мінеральних вод, 14,2 відс. - санаторнокурортні заклади району, 8,4 відс. - підприємства лісопереробної галузі.
До Державного бюджету за звітний період надійшло 42,5 млн.грн. Ріст
надходжень до відповідного періоду минулого року склав 23,8 відс.
Закріплені доходи загального фонду місцевих бюджетів району за січеньчервень 2016 року виконано на 140,2 відс., тобто при затвердженому плані 28,6
млн.грн., фактично мобілізовано 40,1 млн.грн. Рівень виконання до відповідного
періоду минулого року склав 146,5 відс. або на 12,7 млн.грн. більше.
Виконання затвердженого плану доходів загального фонду місцевих
бюджетів забезпечили всі низові бюджети крім Березниківсьої та Ганьковецької
сільських рад.
Закріплені доходи загального фонду районного бюджету виконано на 128,7
відс., тобто при затвердженому помісячному розпису на відповідний період – 15,3
млн.грн., фактично мобілізовано 19,7 млн.грн.
За станом на 1 липня 2016 року податковий борг (недоїмка) до Зведеного
бюджету становив 4870,9 тис.грн. і зменшився до початку року на 377,8 тис.грн.,
або на 7,2 відс., в тому числі борг до Державного бюджету склав понад 2.1
млн.грн., а до місцевих бюджетів – понад 2,7 млн.грн.
Забезпечено ріст власних надходжень до Пенсійного фонду.
За січень-червень 2016 року в бюджет управління Пенсійного фонду у
Свалявському районі надійшло 437,8 тис.грн. власних коштів, що більше рівня
планових показників на 12,9 відс.
Загальна сума боргу підприємств, установ, організацій до Пенсійного фонду
станом на 01.07.2016 р. становила 179,9 тис.грн. і зменшилась до початку року на
21,0 відс. В загальній структурі заборгованості 162,0 тис.грн. або 90,0 відс. – борг
економічно-активних підприємств. Заходами стягнення охоплено 100 відс. боргу.
Протягом січня-червня 2016 року забезпечено надходження сум єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в сумі понад 41,5
млн.грн., що складає 103,1 відс. до доведеного індикативного показника. Однак
існує заборгованість із зазначених платежів, яка за станом на 01.07.2016 року
становила 394,4 тис.грн. і зменшилась до початку року на 12,4 відс.
БУДІВНИЦТВО, ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ,
ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ
Одним із основних джерел економічного розвитку району є надходження
інвестиційних ресурсів. Однак, в результаті браку фінансових ресурсів в
економіці району, недосконалого кредитування підприємств, відсутності
доступних банківських кредитів спостерігається спад активності у сфері
інвестицій та будівництва і, як наслідок, скорочення капвкладень в економіку
району, зниження темпів інвестицій в основний капітал та будівництва житла.

Загальний обсяг прийнятого в експлуатацію житла в районі у січні-червні
2016 року склав понад 2,5 тис.м.кв. загальної площі, що становить 37,2 відсотка
до аналогічного періоду минулого року.
З початку року введено в експлуатацію 2 об’єкти туристичного призначення
(будівництво готельно-ресторанного комплексу в с.Плоске та реконструкцію
готельного і торгового комплексу в м.Свалява), 2 об’єкти соціальної
інфраструктури (реконструкцію напірного каналізаційного колектора та
водопроводу від каналізаційної насосної станції по вул.Головній до
каналізаційних очисних споруд м.Свалява та системи теплопостачання
Голубинської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. шляхом встановлення модульної
котельні потужністю 130 кВт в с.Голубине), а також будівництво твердопаливної
котельні в санаторії „Поляна”.
За рахунок асигнувань бюджетів розвитку місцевих бюджетів виконкомами
місцевих рад за звітний період виконано робіт на загальну суму майже 5,2
млн.грн. Основну частку коштів було спрямовано на виготовлення проектнокошторисних документацій та проведення робіт по капітальному ремонту вулиць
населених пунктів району, придбання інвентарю та обладнання для дошкільних
навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл району та медобладнання для
центральної районної лікарні, капітальні ремонти Свалявської дитячої школи
мистецтв та спортивної зали загальноосвітньої школи №2 м.Сваляви, а також на
виготовлення проектної документації на проведення робіт по капітальних
ремонтах Росошанської та Дусинської загальноосвітніх шкіл, клубу в с.Р.Гута,
реконструкції загальноосвітніх шкіл №1 і №5 м.Сваляви, будівництво парку,
спортивного та дитячого майданчиків та міні футбольного поля в с.Солочин,
капітальні ремонти вулиць Санаторної в с.Поляна і Невського в м.Свалява,
реконструкцію дороги на кладовище в с.Солочин та проведення робіт по
реконструкції напірного каналізаційного колектору та водопроводу від
каналізаційної насосної станції по вул.Головна до каналізаційних очисних споруд
в м.Свалява і системи теплопостачання загальноосвітньої школи №1 в м.Свалява в
рамках реалізації Програми співробітництва Закарпатської області та краю
Височіна Чеської республіки.
Таким чином, за підсумками І півріччя 2016 року у розвиток економіки
району було спрямовано понад 27,1 млн.грн. капітальних інвестицій, їх обсяг
зменшився порівняно з січнем–червнем попереднього року на 24,1 відсотки. У
розрахунку на одну особу за підсумками звітного періоду по району освоєно 502,7
грн. капітальних інвестицій.
З початку іноземного інвестування, станом на 1 липня 2016 року, в район
залучено понад 9,6 млн.дол.США прямих іноземних інвестицій, що становить
78,9 відс. до обсягів на початок 2016 року. Найбільш інвестиційно привабливими
залишаються підприємства обробної промисловості, на розвиток яких спрямовано
майже 84,9 відс. прямих іноземних інвестицій.
Протягом січня-червня 2016 року закладами туристично-рекреаційного
призначення оздоровлено майже 38 тис.осіб. Загалом за 6 місяців 2016 року
господарюючими суб’єктами санаторно – курортної галузі району реалізовано
послуг на суму понад 60 млн.грн., що становить 105 відс. до січня-червня 2015
року та відраховано до бюджетів всіх рівнів більше як 12,8 млн.грн.

СПОЖИВЧИЙ РИНОК
Товарообіг підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства за
січень-березень 2016 року становив 67,7 млн.грн. і склав до відповідного періоду
попереднього року у порівняних цінах 95 відсотків. Обсяг роздрібного
товарообороту у розрахунку на одну особу склав 1243 гривень.
Зовнішньоторговельний обіг товарів протягом січня-червня 2016 року склав
понад 35,0 млн.дол.США і зріс порівняно з аналогічним періодом минулого року
на 3,6 відсотки. Обсяги експорту та імпорту товарів за цей же період становили
відповідно 18,5 та 16,5 млн.дол.США. Таким чином обсяги експорту перевищили
обсяги імпорту, що дозволило зберегти позитивне сальдо зовнішньої торгівлі
товарами, яке склало 2,0 млн. дол. США.
СОЦІАЛЬНА СФЕРА
Зберігається тенденція щодо зростання рівня середньомісячної заробітної
плати.
Середній розмір нарахувань із заробітної плати штатним працівникам
підприємств, установ, організацій району за січень-червень 2016 року склав 3267
грн. і більше ніж у 2 рази перевищив розміри встановлених державних соціальних
гарантій щодо мінімальної заробітної плати (1450,0 грн.). Темп росту
середньомісячної заробітної плати до аналогічного періоду попереднього року
становить 123,0 відс.
Згідно статистичних даних станом на 1 липня 2016 року заборгованість по
заробітній платі на суб’єктах господарювання сфери виробництва відсутня.
Стан виплати заробітної плати, платежів до Пенсійного фонду та бюджетів
щотижнево розглядається на засіданнях комісії з питань погашення
заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних
виплат. З початку року проведено 13 засідань комісії та заслухано 35 керівників
підприємств, які допустили борги та порушення законодавства в частині оплати
праці. За результатами засідань керівникам дано відповідні доручення та
рекомендації.
РИНОК ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
За січень-червень 2016 року створено 304 нових робочих місць, що становить
43 відс. від завдань Програми зайнятості населення району на 2016 рік, в тому
числі 19 – за рахунок юридичних осіб, 41 - за рахунок фізичних осіб приватних
підприємців та 244 – за рахунок найманої робочої сили приватними підприємцями
згідно укладених угод.
Працевлаштовано за звітний період 478 осіб. Одноразову допомогу по
безробіттю для започаткування підприємницької діяльності отримали 2 особи на
загальну суму 38,6 тис.грн. Також, протягом звітного періоду шляхом виплати
компенсацій фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування із заробітної плати працевлаштовано 12
безробітних та здійснено компенсаційні виплати роботодавцям в сумі 62,2
тис.грн.

ОПЛАТА ЕНЕРГОНОСІЇВ
Спільно з енергопостачальними підприємствами: Свалявським районом
електричних мереж, районною філією „Закарпатгаз” та районним комунальним
підприємством водопостачання та водовідведення вживаються ряд заходів,
спрямованих на забезпечення своєчасної та в повному обсязі проплати за спожиті
енергоносії та комунальні послуги в розрізі категорій споживачів та здійснюється
постійний моніторинг про стан поточних розрахунків за газ, електроенергію,
послуг водопостачання та водовідведення.
Рівень сплати за спожиті енергоносії по району в цілому за січень-червень
2016 року становив: за природний газ –101,6 відс., за водопостачання та
водовідведення –100,0 відс., за електроенергію – 102,5 відс.

Заступник голови ради

К.Стегура

