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П ро виконання програми економічного,
соціального та культурного розвитку
Х ерсонської області на 2016 рік
за підсум кам и січня - вересня
поточного року
А наліз програми економічного, соціального та культурного розвитку
Х ерсонської області на 2016 рік (далі — П рограма) за підсумками 9 місяців
свідчить про забезпечення наступних позитивних результатів.
У пром исловом у комплексі області спостерігається нарощ ування обсягів
виробництва. Індекс пром ислової продукції склав 102,7% (показник П рограми 100%). Збільш ено випуск продукції на підприємствах маш инобудування, крім
ремонту і монтаж у маш ин та устаткування, в 1,4 разу, з виробництва хімічних
речовин і хім ічної продукції - на 20,5% , з виробництва гумових і пластмасових
виробів, інш ої нем еталевої мінеральної продукції - на 17,1%, текстильного
виробництва, одягу, шкіри, виробів зі шкіри - на 6,8%. Також на 0,9% зросло
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.
П ротягом січня - вересня 2016 року реалізовано пром ислової продукції
(товарів, послуг) на 16786 млн грн, що в 1,2 разу більш е обсягу за відповідний
період 2015 року.
О бсяг обороту роздрібної торгівлі збільш ився на 2,8% у порівнянні з
відповідним показником минулого року (за П рограмою - 94,5% ) і склав
20,9 м лрд грн.
Індекс будівельної продукції становив 125,9% (показник П рограми 94% ).
Темп зростання капітальних інвестицій за перш е півріччя 2016 року склав
201,5% до відповідного показника 2015 року (П рограмою передбачено 94%).
П ротягом звітного періоду до бю дж етів усіх рівнів по області надійш ли
податки і збори в сумі 3027 млн грн, що на 42,7% більш е порівняно з
відповідним періодом 2015 року.
Тем п зростання доходів місцевих бю джетів (без трансф ертів) становив
149,7% (показник П рограми - 107%).
Н адходж ення до загального фонду місцевих бю дж етів області склали
1990,1 млн грн, або 115,8% до планів, затвердж ених м ісцевими радами.
Н едоїм ка по страхових внесках до П енсійного фонду У країни у
порівнянні з початком 2016 року зменш илась на 4,3%.
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Н ом інальна середньомісячна заробітна плата ш татного працівника зросла
на 32%. Тем п зростання індексу реальної заробітної плати по області склав
113,8%.
Рівень оплати населенням ж итлово-комунальних послуг становив 125,1%.
С у б ’єктами туристичної діяльності сплачено до бю джетів усіх рівнів
14,7 м лн грн, що на 73% більш е ніж за аналогічний період 2015 року.
Разом з тим, допущ ено спад виробництва в агропром исловом у комплексі.
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва склав 92,7% (показник
П рограм и - 100,4).
Зм енш ено виробництво тваринницької продукції всіма категоріями
господарств області на 16,7%, у тому числі скорочено обсяги реалізації на забій
худоби та птиці у живій масі на 4,8% , виробництва м олока - на 3,8% , яєць - на
35,2% , вовни - на 11,5%.
С еред сільськогосподарських підприємств найменш е реалізовано на забій
худоби та птиці в К аланчацьком у (28,8% до обсягів за січень - вересень
2015 року), Білозерськом у (33% ) та Голопристанськом у (43% ) районах.
Н айм енш і обсяги виробництва м олока у В еликолепетиському (18,1% ) та
Г орностаївськом у (33,1% ) районах, виробництва яєць у Бериславському
(38,5% ),
В еликолепетиськом у
(54,4% ),
Горностаївськом у
(57,6% )
та
Б ілозерськом у (59,2% ) районах.
Індекс пром ислової продукції з виробництва харчових продуктів, напоїв
склав 92,6% . Зменш илися обсяги виробництва м ’яса свиней та м ’ясних
продуктів у 2,1 разу, напоїв безалкогольних - на 24,6% , вина - на 18,3%, у
переробленні та консервуванні фруктів і овочів - на 16,6%, у виробництві
м олочних продуктів - на 11,5%, продуктів борош ном ельно-круп’яної
пром исловості - на 13,1%, хліба, хлібобулочних і борош няних виробів - на
1,7%.
Т ем п зниж ення прямих іноземних інвестицій за перш е півріччя 2016 року
становив 98,3% (показник П рограми - 105%).
О бсяги експорту товарів за січень-серпень поточного року зменш ились на
7,9% , імпорту збільш ились на 26,4% .
П ідприєм ствам и транспорту зменш ено обсяги перевезення вантаж ів на
7,3% , вантаж ооборот скорочено на 0,7%.
Розмір середньої заробітної плати склав 3898 грн, або 78% до
загальноукраїнського показника (4989 грн). Н айниж чий її рівень зафіксовано у
В еликоолександрівськом у,
Верхньорогачицьком у,
Г орностаївському,
Іванівськом у та Н ововоронцовськом у районах.
С ума заборгованості з виплати заробітної плати становила 14,5 млн грн.
П ротягом звітного періоду заборгованість збільш ено в Генічеськом у
(у 2,3 разу), В еликоолександрівськом у (на 85,4% ),
К аланчацьком у (65% ),
Н овотроїцьком у (36,2% ), Н ововоронцовськом у (29,6% ) районах та м.Н ова
К аховка (у 5,9 разу).
В раховую чи викладене, з метою забезпечення позитивної динаміки та
поліпш ення показників соціально-економ ічного розвитку області, керую чись
статтею 6, пунктам и 2 —8, 10 частини перш ої статті 13, пунктом 1 статті 17,
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пунктом 1 частини перш ої статті 39, частиною першою статті 41 Закону
України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Генічеській, Великоолександрівській, Каланчацькій, Новотроїцькій,
Н ововоронцовській районним державним адміністраціям, рекомендувати
Новокаховському міськвиконкому ретельно проаналізувати причини зростання
заборгованості з виплати заробітної плати та до 01 грудня 2016 року заслухати
кожного борж ника на засіданнях відповідних комісій з прийняттям рішення
щ одо погаш ення заборгованості протягом найближчих 2-х місяців.
2. Керівництву
Великоолександрівської,
Верхньорогачицької,
Горностаївської, Іванівської та Нововоронцовської районних державних
адміністрацій протягом листопада - грудня 2016 року:
2.1. Забезпечити в межах повноважень координацію роботи, залучивши
контролю ю чі органи, щодо перевірки суб’єктів господарювання з питань
оформлення трудових відносин з найманими працівниками відповідно до
чинного законодавства, встановлення гарантій щодо оплати праці з
дотриманням міжпосадових, міжкваліфікаційних співвідношень.
2.2. Провести інф ормаційно-роз’яснювальну роботу серед суб’єктів
господарювання, роботодавців та населення стосовно важливості офіційного
оформлення трудових відносин і соціальних ризиків для громадян, які не
легалізують свою зайнятість та отримують заробітну плату неофіційно.
3. Головам
районних
державних
адміністрацій,
рекомендувати
Новокаховському міському голові Коваленку В. І. поінформувати про
реалізацію завдань, визначених пунктами 1 - 2 цього розпорядження,
Д епартамент економічного розвитку та торгівлі обласної державної
адміністрації до 28 грудня 2016 року.
4. Директору
Департаменту
агропромислового
розвитку
обласної
держ авної адміністрації Паливоді О.М. взяти під особистий контроль
виконання показників програми економічного, соціального та культурного
розвитку Х ерсонської області на 2016 рік за відповідним напрямком роботи.
5. Департаментам обласної державної адміністрації: економічного
розвитку та торгівлі, агропромислового розвитку здійснити аналіз структури
експорту продукції та до 01 грудня 2016 року надати пропозиції щодо
нарощ ування обсягів такої продукції.
6. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови
обласної держ авної адміністрації:
-від
17 березня 2016 року № 1 9 7 «Про виконання програми
економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на
2015 рік за підсумками 2015 року»;
- від 01 червня 2016 року № 391 «Про виконання програми економічного,
соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2016 рік за
підсумками січня —березня поточного року».
7. Контроль за виконанням
цього розпорядження
покласти на
в.о. заступника голови обласної державної адміністрації Бутрія Д.С.
Голова обласної
держ авної адміністрації

А .А .Гордєєв

