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Про роботу структурних підрозділів
обласної державної адміністрації,
районних державних адміністрацій,
територіальних органів центральних органів
виконавчої влади щодо забезпечення
виконання показників соціально-економічного
розвитку за січень - березень і перше півріччя
2016 року в цілому та додаткові заходи
щодо поліпшення соціально-економічної ситуації
в області у III кварталі поточного року
Діяльність структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних
державних адміністрацій, територіальних органів міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади в поточному році була зосереджена на реалізації заходів,
спрямованих на виконання показників соціально-економічного розвитку області.
Вжиті заходи забезпечили високі рейтингові місця за підсумками І кварталу
2016 року за такими показниками: індекс промислової продукції (8 місце), обсяг
виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на одну особу
сільського населення (6), індекс будівельної продукції (3), індекс капітальних
інвестицій (1), темп зростання доходів місцевих бюджетів (6), індекс реальної
заробітної плати (4), частка домогосподарств, які уклали кредитні договори на
здійснення заходів з енергоефективності (8).
За
підсумками
першого
півріччя
2016
року
індекс
обсягу
сільськогосподарського виробництва склав 101,5%.
Надходження до бюджетів усіх рівнів по області збільшилися на 35%, до
загального фонду місцевих бюджетів - на 53,8%, від діяльності суб’єктів малого і
середнього підприємництва до обласного бюджету - в 1,6 разу, темп зростання
доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) склав 153,3%.
У порівнянні з початком року податковий борг за податковими зобов’язаннями
до зведеного бюджету зменшився на 9,1%, недоїмка по страхових внесках до
Пенсійного фонду України скоротилася на 4,1%.
У січні - травні поточного року індекс промислової продукції склав 107,2%,
індекс будівельної продукції - 152,6%, забезпечено збільшення обсягів реалізації
промислової продукції (товарів, послуг) - в 1,2 разу, обороту роздрібної торгівлі - на
4,9%, вантажних перевезень - на 0,3%.
Номінальна середньомісячна заробітна плата штатного працівника зросла на
34,6% проти відповідного періоду 2015 року і становила 3675 грн. Індекс реальної
заробітної плати склав 108,6%.
Заборгованість з виплати заробітної плати зменшилась на 24,1%, або на
3,6 млн грн, у порівнянні із сумою боргу на початок року.
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Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг становив 138,9%.
У порівнянні з І кварталом минулого року обсяг освоєних капітальних
інвестицій збільшився у 2,4 разу.
Забезпечено моніторинг стану впровадження і використання в області системи
електронних закупівель.
Разом з тим, за підсумками січня - березня 2016 року область посіла найнижчі
місця за такими показниками, як індекс обсягу сільськогосподарської продукції
(23 місце), обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну особу (20), темп
зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій (22), обсяг експорту
товарів у розрахунку на одну особу населення (24), обсяг вантажообороту
автомобільного та залізничного транспорту (21), частка сумарної потужності
котелень на альтернативних видах палива (25).
У першому півріччі 2016 року виробництво основних видів тваринницької
продукції всіма категоріями господарств області зменшено на 14,2% у порівняні з
відповідним періодом минулого року: реалізації на забій худоби та птиці у живій масі
- на 6,8%, молока - на 2,1%, яєць - на 33,9%, вовни - на 12,1%. Продовжується
тенденція щодо скорочення чисельності великої рогатої худоби (на 1,8%) та птиці (на
41,1%).
За підсумками 5 місяців поточного року індекс промислової продукції з
виробництва харчових продуктів, напоїв склав 95,3%, скоротилися обсяги
вантажообороту на 8%, пасажирообороту - на 2,5%.
Надходження до бюджету Пенсійного фонду України по області склали
12,1 млн грн власних коштів (по внесках, які адмініструє Пенсійний фонд України),
що становить 96,1% до показника за січень - травень 2015 року.
Обсяг експорту товарів за січень - квітень 2016 року зменшився на 22,9%,
від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 7 млн дол.США.
За І квартал 2016 року обсяг прямих іноземних інвестицій зменшився на 3% у
порівнянні з показником на початок року.
Рівень безробіття населення віком 1 5 - 7 0 років, визначений за методологією
Міжнародної організації праці, станом на 01 квітня поточного року склав 12,5%
економічно активного населення проти 10,4% у січні - березні 2015 року.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення позитивної динаміки та
поліпшення показників соціально-економічного розвитку області у другому півріччі
2016 року, керуючись статтею 6, пунктами 2 - 8 , 10 частини першої статті 13,
пунктом 1 статті 17, пунктами 1, 9 частини першої статті 39, частиною першою
статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Визнати недостатньою роботу керівників структурних підрозділів обласної
державної адміністрації: Департаменту агропромислового розвитку, Департаменту
житлово-комунального
господарства
та
паливно-енергетичного
комплексу,
Департаменту зовнішньоекономічної діяльності, туризму та курортів, управління
транспорту, дорожньої інфраструктури та зв’язку, управління містобудування та
архітектури щодо забезпечення позитивної динаміки окремих показників соціальноекономічного розвиту області.
2. Головам районних державних адміністрацій:
- Великолепетиської, Голопристанської, Скадовської та Білозерської вжити
заходів зі збереження та нарощування
поголів’я худоби
і птиці у
сільськогосподарських підприємствах на відповідних територіях;
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Нижньосірогозької,
Великолепетиської,
Новотроїцької,
Іванівської
забезпечити темп росту рівня оплати населенням житлово-комунальних послуг (не
нижче середньообласного показника); активізувати роз’яснювальну роботу серед
населення щодо своєчасної обов’язкової оплати спожитих житлово-комунальних
послуг; організувати роботу підприємств у частині списання безнадійної
заборгованості за зобов’язаннями, щодо яких минув строк позовної давності.
3. Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації:
3.1. Здійснити аналіз причин спаду поголів’я худоби та птиці в
сільськогосподарських підприємствах. За результатами аналізу в серпні 2016 року
провести спільні наради із суб’єктами господарювання, де допущено значний спад
поголів’я, та представниками відповідних районних державних адміністрацій.
Відпрацювати питання щодо створення можливостей для реалізації місцевими
товаровиробниками власної продукції на внутрішньому ринку області.
3.2.
Розробити
заходи
щодо
розвитку
та
розгалуження
мережі
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на території всіх районів області,
за результатами надати вказані заходи голові обласної державної адміністрації для
затвердження до 05 серпня 2016 року.
3.3. Спільно з головами районних державних адміністрацій забезпечити:
- залучення інвестицій в об’єкти галузі тваринництва;
- створення сільськогосподарських кооперативів (не менше 2-х в кожному
районі), сімейних фермерських господарств, забійних пунктів та пунктів штучного
запліднення тварин;
- виділення земельних ділянок для випасання худоби.
3.4. Про результати проведеної роботи поінформувати Департамент
економічного розвиту та торгівлі обласної державної адміністрації до 05 жовтня
2016 року.
4. Управлінню транспорту, дорожньої інфраструктури та зв'язку обласної
державної адміністрації здійснити поглиблений аналіз обсягів вантажо- та
пасажироперевезень за видами транспорту, виявити причини їх спаду та вжити
заходів з недопущення відповідної негативної динаміки в подальшому.
4.1.
Спільно з районними державними адміністраціями та міськвиконкомам
міст обласного значення:
- переглянути діючу в області схему пасажироперевезень, здійснити заходи
щодо її оптимізації. При цьому особливу увагу приділити схемі пасажироперевезень
м.Херсона;
- забезпечити відкриття додаткових рейсів в експресному режимі на
міжміських автобусних маршрутах від автостанції «Югь» та міжміського автовокзалу
до населених пунктів і баз відпочинку, розташованих на узбережжі Чорного й
Азовського морів (м.Скадовськ та смтЛазурне Скадовського району, с.Залізний Порт
та с.Приморське Голопристанського району, с.Стрілкове та с.Щасливцеве
Генічеського району);
- вжити заходів щодо передбачення в місцевих бюджетах коштів на
компенсацію автоперевізникам за перевезення пільгових категорій громадян;
- вжити заходів щодо ремонту автомобільних доріг області.
Про результати роботи поінформувати Департамент економічного розвиту та
торгівлі обласної державної адміністрації до 05 жовтня 2016 року.
5.
Департаменту
житлово-комунального
господарства
та
паливноенергетичного комплексу обласної державної адміністрації розробити план
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енергоефективних заходів з визначенням пріоритетних типів твердопаливних котлів
та підготувати механізми їх впровадження в області. План заходів до 16 серпня
2016 року подати на затвердження голові обласної державної адміністрації.
6. Головам районних державних адміністрацій та керівникам структурних
підрозділів обласної державної адміністрації:
6.1. Забезпечити проведення закупівель товарів, робіт і послуг згідно із
Законом України «Про публічні закупівлі» в електронній системі закупівель, з
урахуванням визначених вимог до вартості предмета закупівлі, починаючи
з 01 серпня 2016 року.
6.2. Щомісяця до 15 числа надавати Департаменту економічного розвитку та
торгівлі обласної державної адміністрації інформацію про проведення електронних
закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Закону України «Про публічні
закупівлі» для її узагальнення та подання до обласної державної адміністрації
щокварталу до 25 числа місяця, останнього у звітному періоді.
7. 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 відповідно до заходів затверджених
програм та інвестиційних проектів, які плануються до реалізації у поточному році,
визначити кількість новостворених робочих місць у професійно-кваліфікаційному
розрізі та до 01 вересня 2016 року надати дану інформацію відповідному центру
зайнятості для працевлаштування безробітних.
8. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським головам
міст обласного значення:
8.1. Провести роботу серед керівників обслуговуючих організацій щодо
впровадження енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні населених
пунктів.
8.2. Вжити заходів щодо реалізації проектів з переведення котелень (у тому
числі газових) на альтернативні види палива за рахунок коштів місцевих бюджетів,
інших інвестицій.
8.3. Про результати проведеної роботи поінформувати Департамент
економічного розвиту та торгівлі обласної державної адміністрації до 05 жовтня
2016 року.
9. Рекомендувати Херсонському, Олешківському та Каховському міським
головам відпрацювати питання про включення до інвестиційних програм
теплопостачальних підприємств відповідних міст заходів із встановлення приладів
обліку теплової енергії у житлових будинках та залучення коштів населення для
придбання вказаних лічильників. Про результати роботи поінформувати Департамент
економічного розвиту та торгівлі обласної державної адміністрації до 05 жовтня
2016 року.
10. Директорам Департаментів обласної державної адміністрації: фінансів,
житлово-комунального
господарства
та
паливно-енергетичного
комплексу
відпрацювати механізм використання коштів місцевих бюджетів як субвенції
обласному бюджету на фінансування Програми підвищення енергоефективності та
розвитку відновлювальної енергетики в Херсонській області для відшкодування
частини суми за кредитами
фізичних осіб, залучених
на придбання
енергоефективного обладнання та/або матеріалів. До 15 серпня 2016 року підготувати
відповідний проект доручення голови обласної державної адміністрації.
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11. Утворити комплексну робочу групу з питань моніторингу та
супроводження показників щоквартальної та річної оцінки соціально-економічного
розвитку області (далі - робоча група) у складі згідно з додатком.
12. Робочій групі проводити засідання двічі на місяць з метою здійснення
аналізу динаміки соціально-економічних показників розвитку області та їх
прогнозних значень, оперативного розгляду питань, що стосуються оцінки стану
соціально-економічному області на загальнодержавному рівні.
13. Першому заступнику голови обласної державної адміністрації, заступникам
голови обласної державної адміністрації особисто забезпечувати проведення
системного комплексного аналізу показників соціально-економічного розвитку по
підвідомчих галузях (напрямках) та здійснювати дієвий контроль за реалізацією
заходів, які вживаються для досягнення позитивних результатів.
14. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 11 листопада 2015 року № 665 «Про участь у пілотному
проекті щодо впровадження процедури електронних закупівель товарів».
15. Контроль
за
виконанням
цього
розпорядження
покласти
на
в.о. заступника голови обласної державної адміністрації Рищука Є.М.

Голова обласної
державної адміністрації

А.А.Гордєєв

Д одаток
до розпорядж ення голови
обласної держ авної адміністрації
0 4, Ш. Л'ОІ& № З *ЬЗ>
СК Л А Д
комплексної робочої групи з питань м оніторингу та супроводж ення показників
щ оквартальної та річної оцінки соціально-економ ічного розвитку області
Рищ ук
Євген М иколайович

в.о. заступника голови обласної держ авної
адм іністрації, керівник робочої групи

Бутрій
Дмитро С теф анович

в.о. заступника голови обласної держ авної
адміністрації, заступник керівника робочої
групи

М ойченко
В іра М ихайлівна

-

головний
спеціаліст
відділу
аналізу
та
прогнозування
економічного
розвитку
управління
стратегічного
розвитку
Д епартаменту
економічного
розвитку
та
торгівлі обласної держ авної адміністрації,
секретар робочої групи

Ч лени робочої групи:
А ндрієвський
А ндрій С ергійович

начальник відділу з питань промислової
політики та організаційно-ф інансової роботи
Д епартаменту
інвестиційної,
туристичнокурортної діяльності та промислової політики
обласної д ерж авної адм іністрації

Бариш нікова
О льга С ергіївна

заступник начальника служ би у справах дітей
обласної д ерж авної адм іністрації

Бондарева
Л іна В олодим ирівна

заступник директора Д епартаменту охорони
здоров’я обласної держ авної адм іністрації начальник
управління
лікувальнопроф ілактичної допом оги населенню , м едичних
кадрів та звернень громадян

Борисевич
О лександр М иколайович

заступник
начальника
управління
містобудування
та
архітектури
обласної
держ авної адм іністрації - начальник відділу
планування
територій
та
містобудівного
кадастру

2

В озню к
Володим ир А натолійович

П родовж ення додатка
начальник Головного управління статистики у
Х ерсонській області (за згодою )

Г улько
О лена Григорівна

заступник директора Д епартаменту фінансів
обласної держ авної адм іністрації - начальник
управління фінансів виробничої сфери

Є раш ов
Євгеній О лександрович

директор Х ерсонського
зайнятості (за згодою )

К аплун
Ігор В олодим ирович

начальник
КУ
«Х ерсонський
інф ормаційно-аналітичний
центр
статистики» (за згодою )

К лим
Ігор В ікторович

начальник Головного управління Д ерж авної
ф іскальної служ би у Х ерсонській області (за
згодою )

К овальова
Н аталія М иколаївна

заступник директора Д епартам енту екології та
природних
ресурсів
обласної держ авної
адм іністрації
—
начальник
управління
нормування
атмосферного повітря, водних
ресурсів та економіки природокористування

К риволап
Ігор Іванович

начальник управління транспорту, дорож ньої
інф раструктури та з в ’язку обласної держ авної
адм іністрації

Л евенець
Н іна Іванівна

заступник начальника управління освіти і науки
обласної держ авної адм іністрації - начальник
відділу дош кільної, загальної середньої освіти
та інспекції навчальних закладів

М анікін
Д м итро Сергійович

начальник ю ридичного управління
обласної держ авної адм іністрації

Н еделько
А ндрій М иколайович

заступник
директора
Д епартаменту
агропромислового розвитку обласної держ авної
адм іністрації

О ванесян
А наіт О лександрівна

заступник
директора
Д епартаменту
зовніш ньоекономічної діяльності, туризму та
курортів обласної держ авної адміністрації начальник
управління
інвестиційної
та
зовніш ньоекономічної діяльності

обласного

центру

обласний
медичної

апарату

З

П ричина
Геннадій Георгійович

П родовж ення додатка
директор Д епартаменту соціального захисту
населення обласної держ авної адміністрації

П роценко
Г алина Борисівна

заступник
директора
держ авного
архіву
області - начальник організаційно-аналітичного
відділу

П ш енична
Ірина О лександрівна

в.о. директора Д епартаменту економічного
розвитку та торгівлі обласної держ авної
адм іністрації

Рудченко
С ергій М иколайович

начальник
управління
капітального
будівництва обласної держ авної адміністрації

С оценко
В алерій В алерійович

заступник директора Д епартаменту ж итловокомунального
господарства
та
паливноенергетичного комплексу обласної держ авної
адм іністрації - начальник управління систем
ж иттєзабезпечення,
енергозабезпечення
та
паливно-енергетичного комплексу

Т уренко
Ілля В алентинович

заступник директора Д епартаменту з питань
цивільного захисту та оборонної роботи
обласної держ авної адм іністрації - начальник
управління планування заходів цивільного
захисту та матеріального забезпечення

Ф еодосієва
О лена Іванівна

заступник
директора
Д епартаменту
економічного розвитку та торгівлі обласної
держ авної адм іністрації - начальник управління
розвитку
підприємництва,
регуляторної
політики та торгівлі

В.о. заступника голови
обласної держ авної адм іністрації

Є .М .Рищ ук

