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Про виконання програми
соціально-економічного та
культурного розвитку
Херсонської області на 2018 рік
за підсумками січня - червня
поточного року
Аналіз виконання завдань та заходів програми соціально-економічного та
культурного розвитку Херсонської області на 2018 рік (далі - Програма) за
підсумками першого півріччя за відповідними напрямками роботи засвідчив
про наступне.
В агропромисловому комплексі області індекс сільськогосподарської
продукції склав 132,9% (річне завдання Програми - 100,6%), у тому числі в
сільськогосподарських підприємствах - 228,8%, у господарствах населення 107,2%.
Збільшено випуск продукції на підприємствах з виробництва хімічних
речовин і хімічної продукції на 26,6%, виробів з деревини, паперу та
поліграфічної діяльності - на 15,5%, одягу, шкіри, виробів з неї та інших
матеріалів - на 11,2%, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
мінеральної продукції - на 3,7%, а також на 17,5% зросло постачання
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.
Обсяг реалізованої промислової продукції збільшився на 9,5%.
Темп росту обороту роздрібної торгівлі склав 104,8% до відповідного
періоду минулого року.
Загальний обсяг освоєних капітальних інвестицій підприємствами та
організаціями у січні - березні 2018 року склав 971 млн грн (річний показник
Програми - 9560 млн грн). Темп зростання капітальних інвестицій становив
108,8%.
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) збільшилися на 21,8%.
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника
зросла на 21,5% і становила 6664 грн.
Індекс реальної заробітної плати склав 108,3%.
Рівень безробіття населення віком 15 - 70 років за методологію
Міжнародної організації праці за І квартал 2018 року зменшився з 12,1% до
11,7% економічно активного населення (річний показник Програми - 10,8%).
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Разом з тим, індекс промислової продукції з виробництва харчових
продуктів та напоїв становив 92,3%. Відбулося скорочення виробництва обсягів
продуктів борошномельно-круп’яної промисловості на 26,7%, напоїв - на
18,8%, м ’яса та м ’ясних продуктів - на 15,5%, готових кормів для тварин - на
10,9%, у переробленні та консервуванні фруктів і овочів - на 8,4%, олії та
тваринних жирів - на 8,3%, хліба та виробів хлібобулочних - на 0,4%,
внаслідок чого загальний індекс промислової продукції знизився на 0,5%.
У сільськогосподарських підприємствах зменшено чисельність поголів’я,
а саме: великої рогатої худоби - на 2,3%, корів - на 1,5%, свиней - на 12,6%,
овець і кіз - на 2,5% та птиці - на 2,9%.
Індекс будівельної продукції зменшено на 4,9% і становить 95,1% (річний
показник - 115%).
Вантажооборот склав 93,1%, пасажирооборот - 85,5%.
Заборгованість із заробітної плати у порівнянні з початком 2018 року
збільшилася на 71 %.
Рівень розрахунків населенням області за житлово-комунальні послуги
склав 85,5%.
Протягом І кварталу поточного року іноземними суб’єктами
господарської діяльності в область спрямовано 0,2 млн дол.США та вилучено
10,2 млн дол.США прямих іноземних інвестицій.
Від’ємне
сальдо
зовнішньої
торгівлі
товарами
становило
12,7 млн дол.США проти позитивного сальдо 22,6 млн дол.США у
січні - травні 2017 року (показник Програми - 137 млн дол.США).
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. Департаменту агропромислового розвитку обласної державної
адміністрації:
1) спільно з Департаментом інвестиційної та промислової політики
обласної державної адміністрації у місячний строк розробити та надати на
затвердження
план
дій
щодо
посилення
співпраці
виробників
сільськогосподарської продукції та промислових підприємств області з метою
подальшого розвитку галузі виробництва харчових продуктів і напоїв;
2) разом з головами районних державних адміністрацій продовжити
роботу із забезпечення відновлення та нарощування поголів’я худоби і обсягів
виробництва тваринницької продукції у великотоварних підприємствах,
фермерських господарствах із подальшою реконструкцією ферм та
впровадженням прогресивних технологій виробництва.
2. Департаменту соціального захисту населення обласної державної
адміністрації визначити причини утворення заборгованості із виплати
заробітної плати та надати до 31 серпня 2018 року голові обласної державної
адміністрації пропозиції щодо механізмів її погашення;
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3. Зобов’язати Департамент соціального захисту населення обласної
державної адміністрації, рекомендувати Головному управлінню Держпраці у
Херсонській області, обласній міжгалузевій раді профспілок заслухати на
засіданнях тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із заробітної
плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
в області керівників обласних галузевих управлінь, у підпорядкуванні яких
допущено нарощування суми заборгованості на економічно активних
підприємствах, та скоординувати відповідну роботу щодо забезпечення
своєчасної виплати заробітної плати.
4. Управлінню містобудування та архітектури обласної державної
адміністрації, головам районних державних адміністрацій, рекомендувати
міським головам міст обласного значення сприяти всебічному підвищенню
рівня виробничого потенціалу підприємств будівельної галузі області та їх
залученню до виконання підрядних робіт на відповідній території.
5. Департаменту економічного розвитку та торгівлі обласної державної
адміністрації провести поглиблений аналіз причин виникнення від’ємного
сальдо зовнішньоекономічної діяльності, про що у термін до ЗО серпня
2018 року поінформувати обласну державну адміністрацію.
6. Вважати виконаними та зняти з контролю розпорядження голови
обласної державної адміністрації:
- від 03 жовтня 2017 року № 734 «Про формування проекту програми
соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на
2018 рік»;
- від ЗО травня 2018 року № 427 «Про виконання програми соціальноекономічного та культурного розвитку Херсонської області на 2018 рік за
підсумками січня - березня поточного року».
7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови обласної державної адміністрації Балоня А.Б.

Голова обласної
державної адміністрації
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