ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ Д ЕРЖ А ВН О Ї АДМ ІНІСТРАЦІЇ

Про виконання програми економічного,
соціального та культурного розвитку
Херсонської області на 2016 рік
за підсумками січня —березня поточного року

Дані аналізу реалізації програми економічного, соціального та
культурного розвитку Херсонської області на 2016 рік за підсумками І кварталу
свідчать про наступні позитивні результати.
У промисловому комплексі області спостерігається нарощування обсягів
виробництва. Індекс промислової продукції склав 105,9% (показник Програми 100%). Збільш ено випуск продукції на підприємствах з виробництва хімічних
речовин і хімічної продукції на 8,3%, металургійного виробництва - на 7%,
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічної діяльності - на
16,9%, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної
продукції - на 32,7%.
За І квартал 2016 року реалізовано промислової продукції (товарів,
послуг) на 5664,6 млн грн, що в 1,3 разу більше обсягу за відповідний період
2015 року.
О бсяг обороту роздрібної торгівлі збільшився на 11,9% у порівняні з
відповідним періодом минулого року (показник Програми - 94,5%) і склав
6401,4 млн грн.
Індекс будівельної продукції становив 133,1% (показник Програми 94%).
Надходж ення до обласного бюджету від діяльності малого і середнього
підприємництва збільшилися на 82% і склали 73,3 млн грн.
П ротягом звітного періоду до бюджетів усіх рівнів по області надійшли
податки та збори в сумі 788,1 млн грн, що на 27,1% більше порівняно з
відповідним періодом 2015 року.
Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) становить
152,1% (показник Програми - 107%).
Надходж ення до загального фонду місцевих бюджетів області склали
530,8 млн грн, що становить 127,6% до планів, затверджених місцевими радами,
та 156,4% до відповідного показника 2015 року.
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Надходження до бюджету Пенсійного фонду України по області склали
7.8 млн грн власних коштів (по внесках, які адмініструє Пенсійний фонд
України), що становить 100,7% до показника за січень - березень 2015 року.
Недоїмка по страхових внесках до Пенсійного фонду України у
порівнянні з початком 2016 року зменшилась на 4,1%.
Номінальна середньомісячна заробітна плата штатного працівника за
січень - лютий 2016 року зросла на 33,8% до відповідного періоду минулого
року і становила 3401 грн (показник Програми - 3300 грн).
Заборгованість із виплати заробітної плати за звітний період зменшилась
на 7,4%.
Рівень оплати населенням за житлово-комунальні послуги становив
121,3%.
Разом з тим, допущено спад виробництва в агропромисловому комплексі.
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва склав 85,2% (показник
Програми - 100,4%), у тому числі по сільгосппідприємствах - 66,9%, у
господарствах населення - 99,7%.
Зменш ено виробництво основних видів тваринницької продукції всіма
категоріями господарств області. Реалізація на забій худоби та птиці у живій
вазі становить 22,2 тис. тонн, або 97,8% до відповідного періоду минулого
року,
виробництво
молока
54,8
тис. тонн,
або
96%,
виробництво яєць - 282,2 млн штук, або 62,3%.
Індекс промислової продукції з виробництва харчових продуктів, напоїв
порівняно з січнем - березнем 2015 року склав 96,1%. Зменш илися обсяги
виробництва м ’яса свиней свіжого чи охолодженого та великої рогатої худоби
на 58,8% та 46,8% відповідно, соків фруктових та овочевих - на 46,2%,
молоковмістних продуктів - на 46,9%, молока рідкого обробленого та масла
вершкового - на 24,1%, сирів жирних - на 14,8%, виробництво макаронних
виробів, локш ини та виробів борош няних подібних - на 32,9%.
Обсяги експорту товарів за січень - лютий зменшились на 39,8%, імпорту
збільш ились у 1,5 разу. В ід’ємне сальдо зовнішньої торгівлі становило
8.8 млн дол. СШ А (у січні - лютому 2015 року сальдо позитивне
13,3 млн дол. США).
Підприємствами транспорту перевезено 1650,9 тис. тонн вантажів, що на
5,8% менш е ніж у січні - березні 2015 року. Вантаж ооборот зменшився на
14,7% і становив 1103,1 млн ткм.
Послугами пасажирського транспорту скористалися 20017,9 тис.
пасажирів, іцо на 11,4% менше ніж за відповідний період 2015 року.
П асаж ирооборот зменшився на 6,3% і склав 505,3 млн пас.км.
Індекс реальної заробітної плати за січень - лютий 2016 року становив
91,9% (показник Програми — 99,5%). Індекс споживчих цін з початку року
становив 101,4%.
Рівень безробіття населення віком 1 5 - 7 0 років, визначений за
методологією М іжнародної організації праці, склав 10,2% економічно
активного
населення
проти
9,7%
у
січні - березні
2015
року
(показник Програми - 10,3%).
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Враховуючи викладене, з метою поліпшення соціально-економічної
ситуації в області, керуючись статтею 6, пунктами 2 - 8 , 10 частини першої
статті 13, пунктом 1 статті 17, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною
перш ою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації,
головам
районних
державних
адміністрацій
забезпечити
проведення
щ омісячного аналізу основних показників економічного та соціального
розвитку територій з оцінкою результатів і прийняттям рішень, спрямованих на
усунення недоліків, забезпечення подальшого динамічного розвитку та
поліпшення добробуту населення. Кожного місяця до 10 числа протягом
2016 року надавати Департаменту економічного розвитку та торгівлі обласної
держ авної адміністрації відповідну інформацію.
2. Рекомендувати міським головам міст обласного значення, керівникам
територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади забезпечити виконання завдань, визначених пунктом
1 цього
розпорядження.
3. Департаменту
агропромислового
розвитку
обласної
державної
адміністрації з метою подолання кризи у галузі тваринництва забезпечити
нарощ ування у сільгосппідприємствах чисельності поголів’я худоби та птиці,
особливо маточного, та продовжити нарощування обсягів виробництва
тваринницької продукції у великотоварних підприємствах з подальшою
реконструкцією ферм і впровадженням прогресивних технологій виробництва.
4. Управлінню транспорту, дорожньої інфраструктури та зв'язку обласної
державної адміністрації проаналізувати причини зниження обсягів вантажо- та
пасажирообороту в цілому і визначити першочергові заходи з поліпшення
даних показників. До 11 липня 2016 року надати Департаменту економічного
розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації відповідну інформацію за
підсумками роботи в січні - червні поточного року.
5. Контроль за виконанням
цього розпорядження
покласти
на
в.о. заступника голови обласної державної адміністрації Бутрія Д.С.

Голова обласної
державної адміністрації

А.А.Гордєєв

