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Про підсумки економічного і
соціального розвитку та
виконання бюджету району
за І квартал 2019 року
Підбиваючи підсумки економічного і соціального розвитку та виконання
бюджету району за І квартал 2019 року, членами колегії райдержадміністрації
зазначено, що зусилля органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,
керівників підприємств, організацій і установ району були спрямовані на
виконання Програми економічного і соціального розвитку Оржицького району
на 2019 рік, затвердженої рішенням № 565 тридцять другої (позачергової) сесії
районної ради сьомого скликання від 21.12.2018 року, та вирішення комплексу
питань, пов’язаних зі стабілізацією економіки та соціальним захистом
населення.
Станом на 01.04.2018 у сільськогосподарських підприємствах
налічувалося 11180 голів великої рогатої худоби, в тому числі, 4983 голови
корів та 833 голів свиней. Чисельність поголів`я великої рогатої худоби
залишилося на рівні минулого року, поголів`я корів зменшилося на 71 голову,
поголів`я свиней зменшено на 5998 голів.
Загальне виробництво молока зменшилося на 5,8 %, виробництво м’яса
зменшено на 36 %.
Станом на 18.04.2019 у районі посіяно 10,8 тис. га ярих зернових.
Обсяг реалізованої промислової продукції по району за 2018 рік склав
485,8 млн.грн., що на 19,5 % або 79,2 млн.грн. більше, ніж у 2017 році. Обсяг
реалізованої промислової продукції за січень 2019 року склав 12,3 млн.грн.
До бюджету району за І квартал 2019 року надійшло податків і зборів
(обов’язкових платежів) та інших доходів (без трансфертів) відповідно до
законодавства в сумі 26,6 млн.грн., у тому числі, до загального
фонду бюджету - 25,8 млн.грн.
План доходів загального фонду за І квартал 2019 року виконано на
114,9%. Надійшло на 5,0 млн.грн. більше плану, в порівнянні з відповідним
періодом минулого року надходження збільшилися на 1,3 млн.грн. (5,3 %).
Видатки бюджету району за І квартал 2019 року склали 75,8 млн.грн.
Проти 3 місяців 2018 року їх обсяг зменшився на 8,9 млн.грн., або на 13,2 %.
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Видатки загального фонду бюджету району освоєні в сумі 74,0 млн. грн.,
спеціального фонду – 1,8 млн.грн.
Середня заробітна плата одного штатного працівника за 2018 рік склала
6806 грн., що на 11,3 % більше в порівняні з минулим роком.
На 01.04.2019 заборгованість із виплати заробітної плати перед
працюючими в районі відсутня.
За січень-вересень
2018 року в район залучено 130,8 млн.грн.
капітальних інвестицій, що на 10,5% або на 12,4 млн.грн. більше в порівнянні з
2017 роком. В розрахунку на одну особу припадає 5494,1 грн. капітальних
інвестицій.
З початку року на території району зареєстровано 28 підприємців фізичних осіб.
Станом на 01.04.19 фіксований ринок праці незайнятих громадян
порівняно з відповідним періодом минулого року зменшився на 0,7 % і склав
1124 особи.
У сфері соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, культури та
спорту робота спрямована на виконання Програми соціально – економічного
розвитку, галузевих програм та ведеться відповідно до розроблених заходів.
Відповідно до статей 13, 17-24 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», з метою подальшого закріплення досягнутих позитивних
тенденцій розвитку економіки району та усунення існуючих недоліків,
враховуючи рекомендації, дані на засіданні колегії райдержадміністрації 22
квітня 2019 року:
1. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації провести в
економічній та соціальній сфері аналіз стану справ та вжити заходів щодо
усунення недоліків.
2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Бабенко О.В.) та
рекомендувати Оржицькій ДПІ Лубенського управління ГУ ДФС у Полтавській
області (Олійник Ю.В.), виконавчим комітетам селищних, сільських рад
забезпечити своєчасне і в повному обсязі надходження до бюджетів всіх рівнів,
дієвий контроль за економічним і цільовим їх використанням.
Про проведену роботу інформувати райдержадміністрацію щокварталу до
10 числа місяця, що настає за звітним періодом.
3.
Відділу
економічного
та
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації (Ванцак В.В.):
1) проводити щомісячні моніторингові дослідження цін у торгівельній
мережі району;
2) забезпечити детальний аналіз стану справ у інвестиційній сфері з
відпрацюванням організаційних заходів, спрямованих на нарощування обсягів
інвестицій;
3) забезпечити своєчасне і якісне закінчення комплексу весняно-польових
робіт в агроформуваннях району (незалежно від форм власності);
4) вжити заходів щодо збільшення обсягів залучення до аграрного
сектору прямих інвестицій та кредитних ресурсів з метою розвитку
сільськогосподарського виробництва та сільської місцевості;
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5) спрямування роботи керівників сільгосппідприємств району на
покращення показників у тваринницькій галузі за рахунок підвищення
продуктивності худоби;
6) про вжиті заходи інформувати райдержадміністрацію до 1 червня 2019
року.
4. Відділу містобудування, архітектури, інфраструктури, житловокомунального господарства та будівництва райдержадміністрації (Сільченко
С.Б.):
1) забезпечити організацію роботи в межах своїх повноважень у сфері
питного водопостачання, теплопостачання, енергозбереження, благоустрою
населених пунктів, поводження з побутовими відходами;
2) забезпечити в міжопалювальний період контроль за підготовкою
об’єктів житлово-комунального господарства, соціально-культурної сфери
району до роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 року;
3) спільно з органами місцевого самоврядування здійснити заходи щодо
приведення територій у належний санітарний стан, ліквідації несанкціонованих
сміттєзвалищ уздовж лісосмуг, доріг, кладовищ та населених пунктів;
4) здійснювати моніторинг використання коштів, виділених на
проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та
утриманням автомобільних доріг, що здійснюються за рахунок бюджетів усіх
рівнів;
5) про вжиті заходи інформувати райдержадміністрацію до 1 липня 2019
року.
5. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації
(Матвієнко Л.М.):
1) з метою своєчасного призначення та надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг постійно
проводити роз’яснювальну роботу в засобах масової інформації щодо нового
порядку їх оформлення;
2) забезпечити своєчасне та ефективне використання субвенції з
Державного бюджету на надання окремих видів державної допомоги (пільг та
субсидій) населенню;
3) про вжиті заходи інформувати райдержадміністрацію до 1 червня 2019
року.
6. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Бабенко О.В.), відділу
містобудування,
архітектури,
інфраструктури,
житлово-комунального
господарства та будівництва райдержадміністрації (Сільченко С.Б.),
управлінню
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації
(Матвієнко Л.М.) забезпечити здійснення своєчасного та в повному обсязі
проведення розрахунків за спожитий природний газ бюджетними установами
та організаціями, а також за пільгами і субсидіями, наданими окремим
категоріям громадян, на оплату природного газу.
7. Зобов'язати відділ освіти райдержадміністрації (Стасенко Н.І.), відділ
культури і туризму райдержадміністрації (Рябець В.І.), управління соціального
захисту населення райдержадміністрації (Матвієнко Л.М.), керівників
бюджетних установ, що утримуються з районного бюджету, та рекомендувати
виконавчим комітетам селищних, сільських рад:
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1) встановити контроль щодо здійснення видатків на утримання установ
та закладів відповідно до помісячних планів асигнувань, не допускаючи взяття
фінансових зобов'язань понад кошторисні призначення;
2) утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки
на заробітну плату лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у
кошторисах;
3) забезпечити споживання енергоносіїв у межах встановлених лімітів;
4) забезпечити скорочення не першочергових видатків;
5) про проведену роботу інформувати фінансове управління
райдержадміністрації щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним
періодом.
8. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Виконувач обов’язків
голови районної
державної адміністрації

М.Т.Боговик

