ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про виконання профами економічного,
соціального та культурного розвитку
Херсонської області на 2017 рік
за підсумками січня —вересня поточного року
Аналіз профами економічного, соціального та культурного розвитку
Херсонської області на 2017 рік, затвердженої рішенням Херсонської обласної
ради від 29 фудня 2016 року № 357 (далі - Профама), за підсумками 9 місяців
свідчить про забезпечення наступних позитивних результатів.
В
афопромисловому
комплексі
області
індекс
обсягу
сільськогосподарського виробництва за 9 місяців 2017 року становив 105,5%
(річне завдання -101% ).
Індекс промислової продукції за січень - вересень 2017 року склав
103,2% (річний показник Профами - 102,5%).
Збільшено випуск продукції на підприємствах з виробництва хімічних
речовин і хімічної продукції на 60,3%, текстильного виробництва, одягу, шкіри,
виробів зі шкіри - на 26,6%, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
мінеральної продукції - на 14,1%, виробництва паперу та поліграфічної
діяльності - на 8,9%, машинобудування - на 3,7%. Також на 13,3% зросло
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.
Протягом січня —вересня 2017 року реалізовано промислової продукції
(товарів, послуг) на 18606,5 млн ф н (+10,8% до відповідного періоду
2016 року).
Індекс будівельної продукції порівняно з відповідним періодом
2016 року збільшився на 17,1%. Протягом звітного періоду зросло будівництво
будівель на 18%, у тому числі житлових - на 30,8%, нежитлових - на 14,6%,
інженерних споруд - на 15,8%.
Оборот роздрібної торгівлі збільшився у порівнянні з 9 місяцями
2016 року на 8,9% і досяг 13,6 млрд фн.
Забезпечено позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами 64,6 млн дол. СІЛА проти 38,4 млн дол. СІЛА у січні - серпні 2016 року.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,5 проти 1,3 за відповідний
період минулого року.
Темп зростання капітальних інвестицій за 9 місяців 2017 року склав
131,8% до відповідного показника 2016 року (Профамою передбачено 109%).
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Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 01 жовтня
2017 року склав 213,6 млн дол. СІЛА (річний показник Програми —
210 млн дол. СІЛА), що на 6,1%, більше відповідного показника на початок
2017 року.
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у січні —вересні 2017 року
збільшилися проти обсягів відповідного періоду минулого року на 35,6% та
на 28,3 відсоткового пункту вище показника Програми (107,3%).
Надходження до бюджету Пенсійного фонду України по області склали
1762,4 млн грн власних коштів (по внесках, які адмініструє Пенсійний фонд
України), що становить 157,1% до показника за січень - вересень 2016 року.
Недоїмка по страхових внесках до Пенсійного фонду Уіфаїни
зменшилась на 0,1% до показника на початок 2017 року.
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника
підприємств, установ та організацій за січень - серпень 2017 року склала
5585 грн і зросла порівняно з відповідним періодом 2016 року на 45,3%, що
становить 111,7% до річного показника Програми (5000 грн). Індекс реальної
заробітної плати склав 123,6% (річний показник - 106,5%).
Підприємствами транспорту за 9 місяців 2017 року перевезено
6484,8 тис. тонн вантажів, що на 6,4% більше ніж у січні - вересні 2016 року.
Вантажооборот збільшився на 7,2%.
Рівень безробіття населення віком 15 - 70 років зменшився з 12,1% до
11,4% економічно активного населення.
Разом з тим, не вдалося поліпшити ситуацію по наступних показниках.
Заборгованість із заробітної плати у порівнянні з початком 2017 року
збільшилася на 12% і станом на 01 жовтня склала 10,7 млн грн. Допущено
заборгованість
з
виплати
заробітної
плати
на
підприємствах
Великоолександрівського, Генічеського, Нововоронцовського, Новотроїцького,
Скадовського районів і міста Херсон.
Обсяги перевезення пасажирів скоротилися на 8,6%.
Індекс промислової продукції з виробництва харчових продуктів та
напоїв по області становив 97,4%. Відбулося скорочення обсягів виробництва
готових кормів для тварин у 3,9 разу, напоїв - на 20,9%, продуктів
борошномельно-круп’яної промисловості - на 17,4%, хліба та виробів
хлібобулочних - на 14,2%, молочних продуктів - на 6,0%.
Індекс продукції тваринництва склав 97%. По сільськогосподарських
підприємствах зменшено поголів’я великої рогатої худоби на 6,7%, корів - на
4,7%, свиней - на 12,4%, овець та кіз - на 16%. Найбільше скоротили
чисельність великої рогатої худоби сільськогосподарські підприємства
Горностаївського (на 85,2%), Каланчацького (на 75,6%) районів, свиней —
Великоолександрівського (на 45,1%), Іванівського (на 32,8%) районів, овець та
кіз - Голопристанського (на 79,2%) та Каланчацького (на 43,1%) районів.
Рівень розрахунків населенням області за житлово-комунальні послуги
склав 98,8%. Серед районів та міст обласного значення найменший рівень
сплати населенням за житлово-комунальні послуги мали Високопільський
(68,2%), Скадовський (78,6%), Бериславський (84,2%), Голопристанський
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(87,3%), Каланчацький (87,4%) райони та міста Гола Пристань (76,3%) і
Каховка (86,6%).
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,
головам районних державних адміністрацій, рекомендувати керівникам
територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади, міським головам міст обласного значення:
1.1. Відповідно до компетенції детально проаналізувати хід реалізації
Програми, а також причини невиконання окремих програмних завдань і
показників. Про проведену роботу поінформувати Департамент економічного
розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації до 08 грудня 2017 року.
1.2. Проаналізувати та надати Департаменту економічного розвитку та
торгівлі обласної державної адміністрації до 08 грудня 2017 року розрахункові
значення річних рейтингових показників з відповідними обґрунтуваннями.
2. Генічеській, Великоолександрівській, Каланчацькій, Новотроїцькій,
Нововоронцовській, Скадовській районним державним адміністраціям,
рекомендувати Херсонському міськвиконкому ретельно проаналізувати
причини зростання заборгованості з виплати заробітної плати та заслухати
кожного боржника на засіданнях відповідних комісій з прийняттям рішення
щодо погашення заборгованості до кінця поточного року. Про прийняте
рішення поінформувати Департамент соціального захисту населення обласної
державної адміністрації до 25 грудня 2017 року.
3. Департаменту житлово-комунального господарства та паливноенергетичного комплексу обласної державної адміністрації, головам районних
державних адміністрацій, рекомендувати міським головам міст обласного
значення посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням щодо
погашення заборгованості по розрахунках за житлово-комунальні послуги.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
в.о. першого заступника голови обласної державної адміністрації Бутрія Д.С.
Голова обласної
державної адміністрації
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