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Про виконання програми економічного,
соціального та культурного розвитку
Херсонської області на 2017 рік
за підсумками січня - березня поточного року
Результати аналізу програми економічного, соціального та культурного
розвитку Херсонської області на 2017 рік (далі - Програма), затвердженої рішенням
обласної ради від 29 грудня 2016 року № 357, за підсумками І кварталу поточного
року свідчать про забезпечення наступних позитивних результатів.
Збільшено випуск продукції на підприємствах з виробництва хімічних речовин
і хімічної продукції на 43,4%, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
мінеральної продукції - на 21,6%, одягу, шкіри, виробів зі шкіри - на 18,5%, з
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічної діяльності - на 1,7%.
Також на 5,5% зросло постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря.
Обсяг реалізованої промислової продукції за січень - лютий 2017 року
збільшився на 19,9%.
Індекс будівельної продукції становив 100,1%.
Темп росту обороту роздрібної торгівлі склав 100,6% до відповідного періоду
минулого року.
Забезпечено
позитивне
сальдо
зовнішньої
торгівлі
товарами
11,6 млн дол. СІНА проти 0,6 млн дол. СІНА у січні - лютому 2016 року. Коефіцієнт
покриття експортом імпорту склав 1,6 проти 1,0 за відповідний період минулого року.
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) збільшилися на 46,8%.
Надходження до загального фонду місцевих бюджетів області зросли на 46,6%.
Недоїмка по страхових внесках до Пенсійного фонду України зменшилась на
0,1% до показника на початок 2017 року.
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника за
січень - лютий 2017 року зросла на 46,6% і становила 4986 грн.
Індекс реальної заробітної плати склав 127,3%.
Заборгованість із заробітної плати у порівнянні з початком 2017 року
зменшилася на 1,1%.
Збільшилися обсяги перевезення вантажів на 7,9%, вантажообороту - на 18,4%.
Разом з тим, в агропромисловому комплексі області індекс обсягу
сільськогосподарського виробництва становив 93,7%.
По сільськогосподарських підприємствах у порівнянні з відповідним періодом
2016 року зменшено чисельність поголів’я, а саме: великої рогатої худоби - на 4,8%,
корів - на 4,6%, свиней - на 74%, овець та кіз - на 12,6%, та збільшено поголів’я
птиці на 36,3%.
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Обсяг виробництва харчових продуктів, напоїв зменшився на 6,3%.
Індекс промислової продукції становив 98,3%.
Зменшено виробництво на підприємствах машинобудування, крім ремонту і
монтажу машин та устаткування, на 13%, з текстильного виробництва, одягу, шкіри,
виробів зі шкіри - на 8,9%, харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів - на
6,6%, металургійного виробництва, готових металевих виробів - на 3,2%.
Скорочено обсяги перевезення пасажирів на 1,2%, експорт товарів - на 0,2%.
Надходження до бюджету Пенсійного фонду України по області зменшилися
на 1,6%.
Станом на 01 березня 2017 року рівень розрахунків населенням області за
житлово-комунальні послуги склав 63,7%, у тому числі за центральне опалення 59,6%, утримання будинків, споруд та прибудинкових територій - 95,6%,
централізоване водопостачання та водовідведення - 105,3%, газопостачання - 59,7%,
вивезення побутових відходів - 99,5%.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення в поточному році позитивної
динаміки та поліпшення показників соціально-економічного розвитку області,
керуючись статтею 6, пунктами 2 - 8 , 10 частини першої статті 13, пунктом 1
статті 17, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону
України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації,
рекомендувати керівникам територіальних органів міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади детально проаналізувати результати економічного і
соціального розвитку відповідних галузей та сфер діяльності, районів і міст та згідно
з компетенцією вжити організаційних заходів для поліпшення динаміки показників
Програми. Про результати роботи до 12 червня 2017 року поінформувати
Департамент економічного розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації.
2. Районним державним адміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам міст
обласного значення спільно з Департаментом житлово-комунального господарства та
паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації вжити комплекс
заходів щодо забезпечення своєчасних та у повному обсязі розрахунків за спожиті
енергоносії, а також погашення існуючих боргів.
3. Департаменту
інвестиційної,
туристично-курортної
діяльності
та
промислової політики обласної державної адміністрації разом з Департаментом
агропромислового розвитку обласної державної адміністрації з метою недопущення
зниження індексу промислової продукції у місячний термін відпрацювати з кожним
промисловим підприємством плани обсягів виробництва продукції до кінця
2017 року.
4. Департаментам обласної державної адміністрації: економічного розвитку та
торгівлі, агропромислового розвитку спільно з Херсонською торгово-промисловою
палатою сприяти проведенню заходів з підтримки і просування товарів (послуг)
регіональних підприємств-експортерів на ринки країн ЄС.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
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