Про результати роботи відділу економічного розвитку, житловокомунального господарства та інфраструктури а також управління
агропромислового розвитку райдержадміністрації у 2017 році,
відповідно до повноважень визначених положенням про структурні
підрозділи.
Відділ економічного розвитку, житлово-комунального господарства та
інфраструктури райдержадміністрації.
Проведення, нарад, засідань комісій, робочих груп райдержадміністрації:
За 2017 рік відбулося 4 засідання робочої групи із супроводу інвесторів, на
яких розглядалися наступні питання:
1.Про інвестиційні проекти, що були реалізовані
2016 році.

на території району у

2.Про інвестиційні проекти, що заплановані до реалізації у 2017 році.
3.Про вирішення проблемних питань, що виникли при реалізації проекту
ТОВ «Балкі Інвест».
4.Про хід реалізації проекту на ПП «Явір Агросервіс».
5.Про завершення реалізації проекту «Реконструкція
свино-товарну ферму на ПП «Явір-Агросервіс».

приміщень

під

6.Про інвестиційні проекти , що заплановані до реалізації на території
району у 2018 році.
Відбулося 5 засідань районного оперативного штабу з підготовки
підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного
комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий
період 2016-2017 років та його стабільного проходження. На
яких
розглядались питання:
1. Про стан підготовки підприємств житлово-комунального господарства,
паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до
роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років.
2. Аналіз заходів, що відображені в Програмі енергозбереження у
Бершадському районі на 2017 – 2020 роки.
3. Шляхи раціонального використання енергоносіїв, застосування
енергозберігаючих
технологій,
покращення
характеристик
систем
теплопостачання та ефективного і економного використання бюджетних
коштів.

4.Про хід підготовки підприємств житлово-комунального господарства,
паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до
роботив осінньо-зимовий період 2017-2018 років.

5.Завершення запланованих заходів з підготовки підприємств житловокомунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів
соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018
років.

6.Введення в експлуатацію та проведення технічного опосвідчення котлів
потужності більше 100кВт.

7. Про
готовність підприємств житлово-комунального господарства,
паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до
роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років.

З метою забезпечення перевезення пасажирів на приміським маршрутах
загального користування, що не виходять за межі району, оголошено 2
конкурси та проведено 2 засідання районного конкурсного комітету з
підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських
автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі
району(внутрішньорайонні маршрути).
Підготовлено інформаційні матеріали для участі у спільному засідання
колегії районної державної адміністрації та координаційної ради з питань
місцевого самоврядування при голові районної ради «Про стан довкілля в
районі та хід виконання районної програми поводження з ТПВ в
Бершадському районі на 2016-2018 роки»;
Проведено нараду з відділами, управліннями райдержадміністрації та
організаціями району щодо підготовки Програми соціально – економічного
та культурного розвитку Бершадського району на 2018 рік;
Проведено нараду з відділами, управліннями райдержадміністрації та
організаціями району щодо підготовки районної Програми розвитку малого
та середнього підприємництва на 2017-2018 роки.
Підготовлено звіт на сесію районної ради про виконання Програми
соціально-економічного і культурного розвитку Бершадського району на
2017 рік – за 11 місяців 2017 року.

Участь у семінарських заняттях з головами та секретарями міської та
сільських рад.
2 лютого 2017 року в районі проведено другий регіональний форуму на тему
«Залучення інвестицій у соціально-економічний розвиток району за рахунок
грантової діяльності територіальних громад», ініціаторами та організаторами
якого стали Лариса Білозір, депутат обласної ради, голова комісії з питань
місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою,
євроінтеграції, міжнародного і міжрегіонального співробітництва, та ГО
«Соціальний центр МХП» за сприяння райдержадміністрації та районної
ради. До участі у форумі були запрошені голови сіл та відповідальні особи
за впровадження грантових проектів сільських та міської рад, директори
будинків культури, директори навчальних закладів, бібліотекари сільських та
районної бібліотек.
Територіальними громадами району підготовлено 48 проектних пропозиції
для участі
в чотирнадцятому
обласному
конкурсі
розвитку
територіальних громад. Переможцями визнано 17 проектів з них 5, по
екологічному
напряму.
Комплексні
та
цільові
перевірки.
Відділом економічного розвитку, житлово-комунального господарства
та інфраструктури щомісячно здійснювався аналіз показників виконання
програми соціально-економічного та культурного розвитку Бершадського
району
в
2017
році.
За
результатами
готувалися
довідки.
Відділ економічного розвитку, житлово-комунального господарства та
інфраструктури райдержадміністрації координував роботу пов’язану з
організацією
проведення
закупівель
за
державні
кошти.
Щоквартально проводився моніторинг тарифів на житловокомунальні.
послуги.
Відділом економічного розвитку, житлово-комунального господарства
та інфраструктури підготовлено проекти розпоряджень:
Про завершення опалювального сезону 2016-2017 років у населених
пунктах району;
Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливноенергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи в
умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018 років;
Про початок
району;

опалювального сезону 2017-2018 років у населених пунктах

Про організацію весняної акції з благоустрою
території населених пунктів Бершадського району;

та

санітарної очистки

Про розроблення Програми соціально – економічного та культурного
розвитку Бершадського району на 2018 рік. Відповідно розпорядження
розроблено та затверджено Програму соціально – економічного та
культурного розвитку Бершадського району на 2018 рік .
Про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального
користування;
Про здійснення заходів щодо проведення конкурсу з перевезення пасажирів
на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не
виходять за межі району (внутрішньорайонні маршрути);
Про введення в дію рішення районного конкурсного комітету з підготовки та
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних
маршрутах загального
користування, що не
виходять за межі
району(внутрішньорайонні маршрути);
Про створення комісії з обстеження доріг загального користування
місцевого значення, що передаються із сфери управління державного
агенства
автомобільних доріг України до
сфери
управління
облдержадміністрації;
Про впорядкування пасажирських перевезень на території району;
У 2017 році за дорученням голови районної державної адміністрації
розглянуто та підготовлено відповіді на 140 звернень громадян, в тому
числі звернення , що перебувають на довготривалому контролі та 5
запитів на публічну інформацію .
Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації
Сільськогосподарська галузь є основною складовою реального сектору
економіки Бершадського району , в складі якої діють: 182 агроформування, в
т.ч. приватних підприємств – 21, господарських товариств – 21, фермерських
господарств – 138, інших суб’єктів господарювання – 2 ( АТ Явір
Агросервіс, ПрАТ Зернопродукт МХП).
В сільськогосподарському виробництві
задіяно 1576 осіб.
Середньомісячна заробітна плата одного працівника становить 5732,0 грн.,
що в 1,7 разів більше минулого року та на 4,2 % більше середньої
заробітної плати в районі. Заборгованість з оплати праці в галузі відсутня.
У 2017 році сума нарахованої орендної плати за землю Бершадському
районі становить 129,8 млн. грн., виплату проведено на суму 129,8 млн.
грн., що становить 100.
Що стосується договорів оренди основних засобів сума
нарахованої орендної плати за майнові паї становить 133,2 тис. грн., з
них 133,2 тис. грн. виплачено, що становить 100 %.

В сільське господарство району протягом 2017 року залучено 77,9 млн.
грн. капітальних інвестицій., що на 30,7 млн. грн., більше проти 2016 року.
В тому числі на закупівлю сільськогосподарської техніки 71,4 млн.грн..
В 2017 році по сільськогосподарських підприємствах району вироблено
валової продукції в порівняльних цінах 2010 року – 492,5,0 млн. грн., в тому
числі: в галузі рослинництва – 386,8 млн. грн., в тваринництві 105,7 млн.
грн.. що менше проти 2016 року на 47,9 млн.грн.
Зниження темпів виробництва валової продукції сільського
господарства обумовлено зменшенням урожайності сільськогосподарських
культур порівняно із минулим роком внаслідок несприятливих погодних
умов.
Плановий показник валової продукції на 2018 рік становить 550,7 млн.
грн. в тому числі в рослинництві 443,1 млн.грн., в тваринництві 107,6
млн.грн..
РОСЛИННИЦТВО
Під урожай 2017 року сформовано оптимальну структуру посівних
площ, де зернові займають 60%, технічні 37%, кормові 3%. Такаж структура
запланована і на 2018 рік.
Загальна посівна площа у 2017 році склала 66,5 тис.га . В тому
числі площа зернових – 39,9 тис.га, площа технічних культур – 24,5тис.га,
площа кормових культур – 2,0 тис.га.. План на 2018 рік загальної посівної
площі становить 67,1 тис.га, за рахунок зменшення площі чистих та
сидеральних парів. В тому числі в структурі зернових зменшено на 854
га(пшениця, ячмінь) посіви озимих культур та збільшено на 1155 га ярих
зернових (кукурудза, ячмінь).
Незважаючи на складні природні умови (засуха) сільгоспвиробники
Бершадщини отримали такі результати в галузі рослинництва:
валовий збір зернових по сільськогосподарських підприємствах району
становить 191,5 тис.т., при середній урожайності – 48,0 ц/га. В тому числі
одержано 80,8 тис.т. пшениці (озимої та ярої), середньою урожайністю 46,5
ц/га; 97,3 тис.т. кукурудзи на зерно, урожайністю 51,4 ц/га. Ячмінь (озимий
та ярий) 10,8 тис.т. урожайністю 40,3 ц/га, горох 1,8 тис.т. урожайністю 29,1
ц/га.
В прогнозних показниках на 2018 рік планується збільшення
валового збору зернових по основних культурах на 20% за рахунок
підвищення урожайності та збільшення посівних площ по деяких
культурах.
Цукрових буряків, накопано 52,6 тис.т. Середня урожайність складає
353,0 ц/га. Валовий збір соняшнику в поточному році склав 35,8 тис.т.,
середня урожайність – 27,8 ц/га. Сої намолочено 5,8 тис. тонн при
урожайності - 13 ц/га. Ріпаку зібрано в обсязі 16,5 тис. тонн при середній
урожайності 30,5 ц/га.
По планових показниках по технічних культурах на 2018 рік
збільшення валового збору на 68% очікується по сої, за рахунок

збільшення урожайності. Інші технічні культури залишаються на рівні
2017 року.
ТВАРИННИЦТВО
Для забезпечення населення основними продуктами харчування, галузь
рослинництва органічними добривами надзвичайно важливу роль відіграє
галузь тваринництва.
В сільськогосподарських підприємствах району у
2017 році
утримувалось 2905 гол ВРХ, в т.ч. 1393 корови, 179 гол. нетелів, 1336 гол.
теличок всіх віків, 8597 гол. Свиней, 665,8 тис. гол птиці,249 гол. овець.
Відповідно до планових показників на 2018 рік заплановано збільшення
поголів’я свиней на 22% за рахунок впровадження нових ефективних
технологій вирощування на ПП «Явір Агросервіс»). Решта показників
планується утримати на рівні минулого року.
Станом на 01.01.2018 Молока вироблено - 9325 т . що становить 97 %
до минулого року, при чому
продуктивність молочного стада збільшилась
і становить 6300 кг від корови, що на 582 кг більше в порівнянні з минулим
роком. Планові показники по виробнитву молока на 2018 рік планується
утримати на рівні 2017 року. Очікується збільшення надою на корову до
6640 кг, за рахунок
покращення кормової бази та
ефективності
вирощування нетелів для відтворення основного стада. (Зернопродукт, ТОВ
Осієвське, ТОВ Устя). + Агрофірма Джулинка, світанок Агросвіт, Обрій
Тирлівка.
В районі працює сільськогосподарський обслуговуючий кооператив
молочного напрямку в селі Джулинці. На обслуговуванні кооперативу
знаходиться 133 голів молочного стада. За 2017 рік СОК заготовлено 634,5 т
молока на суму 3,2 млн. грн..
В поточному році в 2,4 рази збільшилось виробництво м’яса (8672
т).Цей показник є високим завдяки ефективній роботі та відновленню
вирощування птиці на ПАТ «Птакомбінат Бершадський» (+5210 т), та
свиней на ПП «Явір-Агросервіс» (+253 т).. Оскільки основні підприємства
працюють на повну потужність планові показники на 2018 рік
очікуються на рівні минулого року.
У 2017 році в районі
 Проведено реконструкцію приміщення під свино-товарну ферму
(впровадження сучасних технологій відгодівлі) для утримання 2000
голів в ПП «Явір Агросервіс» . Обсяг освоєнних інвестицій становить
6,2 млн.грн.
 Розпочато будівництво сушарки потужністю 120 тонн/доб.,
кошторисною вартістю 2 млн. грн. в ПП «Промтехагросервіс»
с.Кошаринці. Освоєно 0,3 млн. грн. Завершення реалізації проекту
планується в 2018 році.
В 2018 році заплановано провести:

 Реконструкція приміщення для відгодівлі ВРХ (впровадження сучасних
технологій відгодівлі) для утримання 100 голів ВРХ на ПП «ЯвірАгросервіс», кошторисною вартістю -5,0 млн.грн..
Розроблено проекти розпоряджень:
Про створення районного штабу з організації збирання урожаю
сільськогосподарської продукції у 2017 році;
Про створення районної оперативної групи щодо контролю за
безпечним
виконанням
сільськогосподарськими
різних форм
власності к комплексів польових робіт;
Про додаткові заходи щодо охорони хвойних лісових насаджень у
передноворічний період 2018 рік.
У 2017 році управлінням проведено інвентаризацію водних
об’єктів та гідроспоруд району.
Проведено
перепис
сільськогосподарських тварин що
утримуються в домогосподарствах району.
Проведено обстеження перспективних ділянок для створення
нових заповідних об’єктів різних категорій.
Розглянуто 62 звернення громадян , з них 8 по екологічному
напрямку.

