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Про виконання програми економічного,
соціального та культурного розвитку
Херсонської області на 2017 рік
за підсумками січня - червня поточного року
Діяльність обласної державної адміністрації в перш ому півріччі поточного
року була спрямована на забезпечення виконання програми економічного,
соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2017 рік (далі —
Програма).
Аналіз реалізації завдань і заходів Програми свідчить про забезпечення
наступних позитивних результатів.
Індекс промислової продукції за підсумками січня - червня поточного року
склав 103,2%. Збільшено випуск продукції на підприємствах з виробництва
хімічних речовин і хімічної продукції в 1,6 разу, гумових і пластмасових виробів,
іншої неметалевої мінеральної продукції - на 16,5%, виробів з деревини, паперу та
поліграфічної діяльності - на 8,9%, одягу, шкіри, виробів зі шкіри - на 2,2%,
машинобудування - на 1,2%. Також на 14% зросло постачання електроенергії,
газу, пари та кондиційованого повітря.
Протягом першого півріччя 2017 року реалізовано промислової продукції
(товарів, послуг) на 12766,4 млн грн, або на 13,2%, більше за відповідний період
2016 року.
Забезпечено
позитивне
сальдо
зовніш ньої
торгівлі
товарами
29,7 млн дол. СШ А проти 22,6 млн дол. СШ А у січні - травні 2016 року.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,4 проти 1,3 за відповідний період
минулого року.
Індекс будівельної продукції порівняно з відповідним періодом 2016 року
збільшився на 14,9%. Протягом звітного періоду зросло будівництво будівель на
5,7%, у тому числі житлових - на 45,4%, інженерних - на 32,2%.
Оборот роздрібної торгівлі збільшився у порівнянні з першим півріччям
2016 року на 7% і досяг 8,2 млрд грн.
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) та власних надходжень
бюджетних установ у січні — червні 2017 року збільшилися проти обсягів
відповідного періоду минулого року в цілому по області на 40,8%.
Надходження до бюджету Пенсійного фонду України по області склали
1146,9 млн грн власних коштів (по внесках, які адмініструє Пенсійний фонд
України), що становить 152,2% до показника за січень - червень 2016 року.
Недоїмка по страхових внесках до Пенсійного фонду України зменшилась
на 0,1 % до показника на початок 2017 року.
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Середньомісячна номінальна заробітна плата ш татних працівників по містах
та районах області зросла по відношенню до відповідного періоду 2016 року на
46,2% і склала 5487 грн. Індекс реальної заробітної плати становив 125,6%.
Підприємствами транспорту за перше півріччя 2017 року перевезено
3994,4 тис. тонн вантажів, що на 4,8% більше ніж у січні - червні 2016 року.
Вантажооборот збільшився на 10,1%.
Рівень безробіття населення віком 1 5 - 7 0 років зменшився з 12,5% до 12,1%
економічно активного населення.
Разом з тим, допущено ряд негативних тенденцій.
Заборгованість із заробітної плати у порівнянні з початком 2017 року
збільшилася на 18,9% і станом на 01 липня 2017 року сума боргу
склала 11,4 млн грн. Допущено заборгованість з виплати заробітної плати на
36 підприємствах Великоолександрівського, Генічеського, Голопристанського,
Каланчацького,
Каховського,
Нововоронцовського,
Новотроїцького,
Олешківського, Скадовського районів і міст Херсон, Каховка, Нова Каховка, Гола
Пристань.
Індекс промислової продукції з виробництва харчових продуктів та напоїв
по області за січень - червень 2017 року становив 99,5%.
Відбулося скорочення обсягів виробництва: готових кормів для тварин
у 3,4 разу, напоїв - на 26%, хліба та виробів хлібобулочних - на 11,8%, продуктів
борош номельно-круп’яної промисловості - на 11,7%, молочних продуктів - на
7,3%.
Обсяги перевезення пасажирів скоротилися на 7,9%.
Порівняно з січнем - травнем 2016 року експорт товарів зменшився на 0,8%.
Станом на 01 липня 2017 року рівень розрахунків населенням області за
житлово-комунальні послуги склав 92,2%.
Обсяг прямих іноземних інвестицій за І квартал 2017 року зменшився на 3%
до початку 2017 року.
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 перш ої статті 13, пунктом 1
статті 17, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону
України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Головам районних державних адміністрацій:
1.1. Проаналізувати стан розвитку особистих селянських господарств з
метою створення сімейних молочних ферм з виробництва та переробки молока.
1.2. Активізувати роз’яснювальну роботу серед населення області щодо
необхідності створення на територіях районів нових та сприяти подальшому
розвитку існуючих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
1.3. Проаналізувати забезпеченість тваринництва кормами за періодами
утримання для кожної групи тварин.
1.4. Вживати заходів з недопущення порушень норм годівлі та структури
кормів за періодами утримання тварин.
1.5. Сприяти розвитку підприємств борошномельної, круп’яної та
хлібопекарської галузей з метою диверсифікації виробництва та стабілізації
ситуації в зазначених галузях.
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1.6. Про проведену роботу інформувати щомісяця до 10 числа протягом
2017 року Департамент агропромислового розвитку обласної державної
адміністрації.
2. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським
головам міст обласного значення забезпечити подання до 20 вересня 2017 року
Департаменту економічного розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації
інвестиційних проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися у
2017 році за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського
Союзу.
3. Департаменту економічного розвитку та торгівлі обласної державної
адміністрації до 27 вересня 2017 року надати М іністерству регіонального
розвитку, будівництва та житлового-комунального господарства України
узагальнений перелік проектів для участі в конкурсному відборі інвестиційних
проектів, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного бюджету,
отриманих від Європейського Союзу.
4. Великоолександрівській, Генічеській, Голопристанській, Каланчацькій,
Каховській, Нововоронцовській, Новотроїцькій, Олешківській та Скадовській
районним державним адміністраціям, рекомендувати Херсонському, Каховському,
Новокаховському, Голопристанському міськвиконкомам активізувати роботу з
погашення заборгованості з виплати заробітної плати.
5. Департаменту
житлово-комунального
господарства
та
паливноенергетичного комплексу обласної державної адміністрації посилити претензійнопозовну та інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням щодо погашення
заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги.
6. Управлінню освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації з
метою ефективного використання бюджетних коштів:
6.1. Спільно з органами місцевого самоврядування здійснити аналіз щодо
потреби у виконанні робіт з термосанації та заміщ ення традиційних джерел
енергопостачання
альтернативними
видами
палива
у
дошкільних
та
загальноосвітніх навчальних закладах, передбачених розділом 2.3.3 «Паливноенергетичний комплекс. Упровадження ресурсо- й енергозберігаючих технологій»
програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області
на 2017 рік.
6.2. Щ омісяця до 5 числа протягом 2017 року інформувати Департамент
житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу
обласної державної адміністрації про стан реалізації заходів з термосанації та
заміщення традиційних джерел енергопостачання альтернативними видами палива
у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах області.
7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на в.о. першого
заступника голови обласної державної адміністрації Бутрія Д.С.

Голова обласної
державної адміністрації

А.А.Гордєєв

