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Про підсумки економічного і соціального
розвитку району у 2010 році та
завдання
щодо
забезпечення
динамічного
соціально-економічного
розвитку територій у 2011 році
У рамках реалізації програмних документів та завдань Президента України, Кабінету
Міністрів
України,
програми
економічних
реформ
«Заможне
суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна влада», завдань і заходів програми
економічного і соціального розвитку району у 2010 році забезпечено вирішення ряду
важливих питань та проблем регіонального і галузевого розвитку.
Серед знакових результатів роботи за 2010 рік, які мають важливе значення для розвитку
економіки та населення району, є наступні.
У 2010 році вироблена товарна продукція склала 1218559,021 тис. грн., або 127,5 % до
2009 року при затвердженій Програмі соціального і економічного розвитку на 2010 рік 126 %.
Обсяг реалізованої промислової продукції основного облікового кола склав
903337,3 тис. грн., що на 108, 1 % більше до рівня 2009 року.
По виробництву та реалізації промислової продукції район займає 1 місце у рейтингу
серед інших районів області.
За 12 місяців 2010 року забезпечено та перевиконано надходження:
до зведеного бюджету
до місцевого бюджету
до державного бюджету
до Пенсійного фонду
загальний фонд
фінансовий результат
прибутки становлять
роздрібний товарооборот
фактичних цінах
і у порівняних

у -

на 3,5 % до доведеного завдання,
на 3,8 % до доведеного завдання,
на 2,2 % до доведеного завдання,
на 35 % до 12 місяців 2009 року,
на 12,1 % до доведеного завдання і на 28,3 % до
рівня минулого року,
+ 2674 тис. грн.,
+ 5124 тис. грн.,
на 18,5 % більше проти 2009 року,
на 6,5 % проти 2009 року.

За січень-грудень 2010 року створено 375 робочих місць, що становить 121 % до річного
завдання і 41,5 % до 12 місяців 2009 року. Район зайняв 11 місце у рейтинговій оцінці серед
інших районів області.
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Протягом 2010 року на обліку у Голованівському районному центрі зайнятості
перебували 2197 осіб з числа шукаючих роботу.
Із загальної кількості працевлаштовано службою зайнятості 940 осіб.
Протягом звітного періоду з підприємствами, установами та організаціями укладено
162 договори на 870 робочих місць.
Протягом січня-грудня 2010 року надійшла інформація від роботодавців про 944 вільних
робочих місць.
Навантаження на одне вільне робоче місце по району становить 2,3 особи з числа
шукаючих роботу.
За 12 місяців 2010 року обсяги валової продукції сільського господарства збільшились на
1 % і у сільськогосподарських підприємствах також на 1 %.
Рейтингове місце району у темпі зростанні обсягу валової продукції - 13 місце.
Поголів’я на 1 січня 2011 року по всіх категоріях складає 3995 голів великої рогатої
худоби, з них: 1950 корів, 12501 свиней, 2474 овець, 154 ,300 тис. птиці, 242 гол. коней.
Виробництво по всіх категоріях за 12 місяців 2010 року склало:
м’ясо 2302 тонн – 101 %,
молоко11200 тонн -109 %,
яйця 15,2 млн. шт. -100,5 %.
Оновлено техніки сучасними ґрунтообробними, посівними та збиральними машинами,
тракторами. За звітний період аграріями закуплено сільськогосподарської техніки на суму
21,5 млн. грн. (49 одиниць: 12 тракторів, 6 комбайнів та 14 інша ґрунтообробна та посівна
техніка).
За 12 місяців 2010 року лісівниками посаджено 326,6 га лісу, проведено догляд за
лісовими культурами на площі 2692,5 га, заготовлено 27 162,8 кг лісового насіння.
Проведені рубки формування й оздоровлення лісів: освітлення - 12,2 га, прочищення 11,5 га, прорідження - 11,6 га, прохідних - 11,4 га. Від інших рубок, пов’язаних з веденням
лісового господарства заготовлено 28,4 тис. м3 ліквідної деревини.
Протягом 2010 року здійснено державну реєстрацію 177 догорів оренди землі.
Відповідно до матеріалів інвентаризації господарських будівель та споруд станом на
1 січня 2011 року на території Голованівського району знаходиться 1022 га таких земель. З
них правовстановлюючі документи на землю оформлено на 36 господарських дворів
загальною площею 202,15 га, що становить 36 % від їх загальної площі.
На території району знаходиться 238 об’єктів водного фонду загальною площею 730,3 га,
з них 122 об’єкта на загальну площу 507,85 га надано в оренду (51 % від загальної кількості
інвестиційно-привабливих) та 116 площею 215,8 га залишилось нікому не наданих (49 % до
загальної кількості), як інвестиційно-непривабливі. Середній розмір орендної плати по
району становив 250 грн. за га.
Підготовлено 10 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок шляхом
продажу права оренди на аукціоні для рибогосподарських потреб та 3 проекти землеустрою
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 1 проект для будівництва
комплексу споруд «Автодорсервісу».
Протягом 2010 року надійшло коштів від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення по розстроченим платежам за минулі роки в сумі
160,806 тис. грн.
Виконано роботи по проведенню грошової оцінки земель по населених пунктах
22 сільських рад та 2 селищних радах, що дозволило застосовувати ці нормативи при
розрахунках плати за землю. Проведено роботу по розмежуванню земель державної та
комунальної власності на території Молдовської сільської ради.
Прямі іноземні інвестиції склали до обсягу вкладень на початок року 142 %.
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На сьогодні із наростаючим підсумком іноземні інвестиції залучені на ТОВ «РапсоДія»,
ТОВ птахокомбінат «Грузянка», ТОВ «Гелікон –Д», а також в поточному році ще були
залучені на підприємствах: АФ «Вітчизна», АФ «Зоря», АФ «Чкалова», СТОВ «Троянське»,
СТОВ «Крутеньке», СТОВ «Манжурка», АФ «Промінь», ТОВ «Зангаз Буг».
Станом на 1 січня 2011 року капітальні інвестиції склали - 96,554млн. грн.
Виконано будівельних робіт за 2010 року на суму 535 тис. грн., що склало 46,7 % до
12 місяців 2009 року і становить 0,2 % до загального обсягу виконаних будівельних робіт.
Введено в експлуатацію житла 5 квартир 752 м2 або 196,9 % до рівня 2009 року, з них
1 в сільські місцевості, або 400 % в порівняні до 2009 року.
Вантажні перевезення автомобільним транспортом за 2010 рік склали - 33,7 тис. тонн, що
складає 123 % до рівня минулого року. Вантажооборот – 10 млн. т. км і до 2009 року –
119 %.
Пасажирські перевезення автомобільним транспортом за рік становить 43 тис. пасажирів
або 219 % до рівня минулого року. Відповідно пасажирооборот склав - 0,9 млн. пас. км, або
181,8 %.
Середньомісячна заробітна плата одного працюючого за рік склала 1725 грн., або 95,1 %
до середньо обласного показника (1815 грн.) та 116,6 % до рівня 2009 року.
В районі налічується 1600 суб’єктів малого підприємництва, з них: 434 юридичних осіб
(включаючи філії, установи) та 1166 фізичних осіб.
Протягом 12 місяців звітного року до Дозвільного центру зверталися 78 суб’єктів
господарювання, 39 з яких, отримали інформаційно-консультативні послуги, а також
видано 39 дозвільних документів.
Працює громадська організація «Голованівський районний Центр підтримки та розвитку
підприємництва». У січні-грудні 2010 року даним Центром підтримки та розвитку
підприємництва проведено 4 семінар-наради для суб’єктів підприємницької діяльності за
участі представників структурних підрозділів райдержадміністрації, окремих управлінь,
суб’єктів підприємництва та організацій району. За 12 місяців 2010 року даним Центром
надано 16 консультацій з юридичних, фінансових питань та з питань відкриття власної
справи.
Станом на 1 січня 2011 року підприємствами і організаціями основного кола звітуючих
підприємств району одержано фінансовий результат в сумі + 6 576,9 тис. грн.
Прибутки від звичайної діяльності в поточному році 2010 року отримано підприємствами
основного кола на суму + 7504 тис. грн.
З метою забезпечення виконання завдань районної програми «Центральний регіон-2015»
та програми економічного і соціального розвитку району на 2011 рік:
1. Відмітити, що місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування у 2010 році вжито комплекс заходів щодо стабілізації ситуації у розвитку
економіки та розвитку гуманітарної сфери. Узагальнюючим результатом є забезпечення
позитивної динаміки розвитку реального сектору економіки, сфери споживчого ринку,
забезпечення збільшення надходжень до бюджетів та підвищення ефективності діяльності
підприємств;
вжити невідкладні заходи щодо забезпечення у І кварталі 2011 року позитивної динаміки
показників комплексної оцінки стану соціально-економічного розвитку у відповідних
сферах діяльності, згідно їх розподілом, затвердженим розпорядженням голови
райдержадміністрації від 27 вересня 2010 року № 645-р «Про проведення комплексної
оцінки стану соціально-економічного розвитку Голованівського району».
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2. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації:
провести роботу щодо зменшення виниклої заборгованості із виплати заробітної плати
працівникам підприємств, установ та організацій усіх форм власності, доведеного
дорученням голови облдержадміністрації від 21 січня 2011 року № 27-12/1, та зажадати від
них вжиття невідкладних заходів щодо зменшення боргів із виплати заробітної плати
працівникам підприємств до 1 квітня 2011 року;
взяти під особистий контроль виконання постанови Кабінету Міністрів України
«Про погашення заборгованості із виплати заробітної плати» від 17 грудня 2010 року
№ 2806-YI та доручення голови обласної державної адміністрації від 21 січня 2011 року
№ 27-12/1 у частині дотримання графіків погашення заборгованості із виплати заробітної
плати на підприємствах-боржниках;
заслухати у березні 2011 року на засіданні колегії райдержадміністрації звіт районної
робочої групи з питань легалізації заробітної плати та «тіньової» зайнятості населення про
результативність їх роботи у 2010 році та січні-лютому 2011 року, затвердити
(відкоригувати) план-графік роботи робочої групи на 2011 рік.
3. Відділу регіонального розвитку містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації невідкладно провести роботу щодо погашення
заборгованості населенням за спожиті житлово-комунальні послуги.
4. Відділу Держкомзему у Голованівському районі разом з контролюючими та
правоохоронними органами до 15 квітня 2011 року здійснити комплекс заходів щодо
виявлення земель, обробіток яких здійснюється без документального оформлення орендних
відносин, застосування до порушників санкцій, визначених земельним законодавством, та
усунення виявлених порушень.
5. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації:
вжити заходи щодо забезпечення агроформувань району необхідними матеріальнотехнічними ресурсами, у першу чергу мінеральними добривами, засобами захисту рослин,
пально-мастильними матеріалами, насінням ярих культур тощо;
провести наради з керівниками сільськогосподарських підприємств та підприємств, які
співпрацюють із сільськогосподарськими підприємствами у частині поставок насіннєвого
матеріалу, запчастин до сільгосптехніки, пально-мастильних матеріалів, банківських установ
тощо, з питання підготовки до проведення комплексу весняно-польових робіт у 2011 році.
6. Управлінню економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації
забезпечити:
проведення постійного моніторингу стану роботи підприємств промисловості та вжиття
за його результатами дієвих заходів щодо нарощування їх виробничого потенціалу,
вирішення проблемних питань у їх діяльності. Результати моніторингу надавати на
узагальнення головному управлінню економіки облдержадміністрації щомісяця до 20 числа;
координацію роботи органів місцевого самоврядування у частині забезпечення реалізації
завдань районної програми «Центральний регіон-2015»;
провести у березні-червні 2011 року у всіх територіальних громадах захист завдань
районної програми «Центральний регіон-2015» у частині розвитку населених пунктів
району, у разі необхідності внести зміни і доповнення до програм розвитку району на 20112015 роки;
забезпечити на належному рівні та у встановлені терміни прискорений перегляд
регуляторних актів, прийнятих органами місцевого самоврядування, з метою полегшення
доступу суб’єктів бізнесу до розвитку своєї діяльності на відповідних територіях;

5
забезпечити вжиття комплексу заходів щодо недопущення необґрунтованого зростання
цін на основні групи продовольчих товарів, у першу чергу за рахунок розширення
присутності у продажу товарів місцевого виробництва, створення на кожному
продовольчому ринку «фермерських куточків», з метою реалізації сільськогосподарської
продукції та продуктів переробки безпосередньо виробниками;
інформацію про стан виконання даного розпорядження подати головному управлінню
економіки облдержадміністрації на узагальнення до 10 травня 2011 року.
7. Зняти з контролю розпорядження голови районної державної адміністрації від
30 грудня 2010 року № 944-р «Про підсумки економічного та соціального розвитку,
виконання бюджетів району у січні-вересні та жовтні 2010 року, стан виплати заробітної
плати в Голованівському районі», від 24 лютого 2010 року № 112-р «Про організацію
виконання та контроль за виконанням програми економічного і соціального розвитку району
на 2010 рік».
8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників голови
районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова районної
державної адміністрації

М.УСИК

