АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА
ЩОДО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ БЕРШАДСЬКОГО РАЙОНУ
ЗА СІЧЕНЬ – ЛЮТИЙ 2015 РОКУ
ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО
Промисловий комплекс району представляють 12 підприємств, які
відносяться до семи галузей промислового виробництва – виробництво
харчових продуктів та напоїв, машинобудування, виробництво цегли,
оброблення будівельного каменю, виробництво виробів із бетону, легка та
деревообробна.
Промисловими підприємствами району за січень-лютий
2015 року
реалізовано товарної продукції на суму 39,2 млн. грн. у відпускних цінах
підприємств. Питома вага в загальнообласному обсязі складає 0,7%. Обсяг
реалізованої продукції на одну особу складає 646,2 грн
В натуральних показниках по окремих видах продукції в січні- лютому 2015
року промисловими підприємствами вироблено слабоалкогольних напоїв 44,4
тис. дал. (+8,6 %), безалкогольних напоїв 8,0 тис.дал., м’яса вкл..субпродукти І
категорії 1476 т (-22,1%), м’яса свійської птиці 1273 т (-19,1 ), ковбасних виробів
22 тонн (-18,5), паливних брикетів та гранул з деревини та іншої природної
сировини 741 т (в 2 р.б.), корми готові для тварин, що утримуються на фермах –
278 т., деревини уздовж розпиляної чи розколотої 0,1 тис.м. куб.
МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
За даними моніторингу за два місяці 2015 року започаткували діяльність 28
новостворених суб’єктів господарювання (фізичних осіб підприємців), що на 40%
більше порівняно з відповідним періодом 2014 року.
Одночасно припинили господарську діяльність 59 суб’єктів господарювання
(58 – фізичних осіб-підприємців та 1ТОВ), що в 1,8 рази більше порівняно з 2014
роком.
Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого
підприємництва за 2014 рік становить 46,3 млн.грн., або 37,5% від загальних
обсягів надходжень в тому числі: юридичні – 32,4 млн.грн. (26,3%), ФОП –
13,9млн.грн (11,2%)
Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого
підприємництва за 2014 рік становить 35,6 млн.грн., а їх частка в загальній сумі
надходжень складає 54,1% в тому числі: юридичні – 28,1 млн.грн (42,7%), ФОП 7,5 млн.грн(11,4%)
Від суб’єктів малого підприємництва, які працювали за спрощеною системою
оподаткування (єдиний податок), за 2014 рік надійшло до бюджету 5,8 млн. грн.
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Підприємствами району за січень – грудень 2014 року виконано будівельномонтажних робіт власними силами на 1,6 млн.грн., що на 26,5% менше до
показника 2013 року.
За січень – лютий 2015 р. в районі введено в експлуатацію 3 об’єкти
загальною площею 860 м.кв. З них 1 житловий будинок (загальна площа 498м.кв,
житлова 93,3 м.кв).

В 2014 році введено в експлуатацію підвідний газопровід (1 черга) до сіл
Березівка, Серединка протяжністю 8,5944 км, вартістю 3230 тис.грн та 10,7 км
вуличних мереж по с.Серединка.
В грудні 2014 року введено в експлуатацію підвідний газопровід до зернової
сушарки ПП «Валентина» с.Красносілка протяжністю 152 м.п., вартістю 290
тис.грн.
У 2014 році на території району реалізовано 5 інвестиційних проектів
вартістю 19,8 млн.грн. завдяки чому додатково створено 35 робочих місць.
У 2015 році розпочато реалізацію двох інвестиційних проектів – будівництво
магазинів, вартістю 3430,0 тис.грн. Заплановано створити 5 робочих місць.
За січень–грудень 2014 року підприємствами та організаціями району за
рахунок усіх джерел фінансування району освоєно 753,9 млн. грн. капітальних
інвестицій, що становить 13,7% до загальнообласного обсягу. На одну особу
припадає 12501грн.
Станом на 31.12.2014р. обсяг прямих іноземних інвестицій склав – 587,5 тис.
дол. США, що на 49,3% менше (курсова різниця) проти стану на 01.01.2014р.
(1159,2 тис. дол. США). На одну особу це становить 9,7 дол. США.
ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ
Згідно статистичних даних за 9 місяців 2014 року із 7 підприємств основного
кола 4 або 57 % спрацювали із прибутками. Прибуток прибуткових підприємств за
звітний період склав 34,4 млн. грн. прибутку до оподаткування, що на 46,5%
менше відповідного періоду 2013 року.
Частка збиткових підприємств складає 43% або 3 підприємства. Ними
отримано майже 4,3 млн. грн. збитків, що в 1,9 рази менше минулого року.
В цілому по району за 9 місяців 2014 року від господарської діяльності
одержано 30,0 млн. грн. прибутку до оподаткування, що в 2,2 рази менше
відповідного періоду 2013 року.

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ
Виконання показників Зведеного та Державного бюджетів
До Зведеного бюджету за 2 місяці 2015 року надійшло 16,5 млн. грн., що на
13,3% більше завдання та на 4,3млн.грн. менше надходжень 2014 року.
До Державного бюджету мобілізовано 7,1млн. грн., що складає 113,3% до
завдання. Це на 4,3млн.грн.
менше надходжень відповідного періоду
попереднього року.
Надходження єдиного соціального внеску – 13,5млн.грн. (+37% до плану),
що на 2,3млн.грн. більше відповідного періоду минулого року.
Податковий борг складає 12,8млн.грн., (+3,26% проти початку року 12,4
млн.грн) в тому числі банкрути – 7,7 млн.грн.

Виконання показників бюджету району

За січень – лютий 2015 року до бюджету надійшло власних і закріплених
доходів в сумі 7,6 млн. грн., що становить 131,4% до плану. Понад план залучено
1,8 млн. грн.
Планові завдання виконані по 8 надходженнях із 14.
Базової дотації з Державного бюджету надійшло 2,4 млн. грн., що становить
100% до планових розрахунків.
По районному бюджету план по надходженнях виконано на 98,5%, по міській
раді на 166,9%.
План надходжень по власних і закріплених доходах виконала міська рада та
25 сільських рад. Не виконали Дяківська 93,5%, Серебрійська 98,6%, Чернятська
96,8%.
Виконання основних показників діяльності Пенсійного фонду України в
Бершадському районі
За січень – лютий 2015 року до управління Пенсійного фонду в
Бершадському районі надійшло 282,1 тис.грн., (в 3р.б 2014 року), дотації на суму
49,5 млн. грн., що на 4,9% більше 2014 року.
Загальний обсяг виплачених пенсій складає 51,9млн. грн., що на 1,1%
більше попереднього року. Заборгованість з виплати пенсій станом на 01.03.2015
року відсутня.
В районі фактично отримують пенсії 20292 особи (згідно даних станом на
01.03.2015 року), що на 1,2% менше ніж станом на 01.03.2014 року.
Середній розмір пенсії склав 1241,48 грн. У порівнянні з рівнем попереднього
року зростання становить 1,6% (1221,93грн.).
Заборгованість по сплаті платежів до Пенсійного фонду в 2015 році в
порівнянні із 2014 роком збільшилась на 3,6% і складає майже 2 млн.грн.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Згідно статистичних даних середньомісячна заробітна плата за 12 місяців
2014 року по основному колу склала 2413,0 грн., що становить 85,9% до
середнього рівня по області. В порівнянні з відповідним періодом 2013 року
зростання становить 8,5%.
Чисельність штатних працівників 8394 чол., що на 5,9% менше в порівнянні
з 2013 роком.
За статистичними даними станом на 01.03.2015р. заборгованість по виплаті
зарплати на підприємствах району відсутня.
РОЗРАХУНКИ ЗА ЕНЕРГОНОСІЇ
Споживачам району за січень - лютий 2015 року відпущено 26,425 млн.
кВт./год електроенергії, що на 7,6% менше показника 2014 року.
Рівень оплати спожитої електроенергії у лютому складає 100%, а за два
місяці 95%
Заборгованість за електроенергію зросла на 16,0% проти початку року і
складає 4,0млн.грн.
При цьому:
- заборгованість житлово-комунальних підприємств – 917,8 тис. грн. (+29%);

- заборгованість сільськогосподарських підприємств – 10тис.грн.;
- заборгованість промислових підприємств – 41,4 тис.грн.(в 3,9 р.б);
- по бюджетних установах заборгованість в розмірі 362,9 тис.грн.,
- населення району збільшило заборгованість в порівнянні з початком року на
1,9%, на 01.03.2015 року її розмір складає 2342 тис.грн.
Розрахунки за природний газ
Рівень оплати населенням та бюджетними установами і організаціями перед
ПАТ «Вінницягаз» по розрахунках за природний газ станом на 01.03.2015 року за
фактичними даними склав 92,6%, в тому числі населення – 108,8%, бюджетні
установи – 61,4%.
Станом на 01.03.2015 року загальна заборгованість за спожитий природний
газ становить 831,138тис.грн., +37,2% до показника станом на 01.01.2015 року.
Заборгованість населення складає – 180,028 тис.грн. (в 2 р.м.).
Розрахунки за житлово-комунальні послуги
Рівень оплати за житлово-комунальні послуги населенням району за січень –
лютий 2015 року становить 101,2% (за відповідний період минулого року рівень
оплати становив 93,7%).
Загальна сума заборгованості населення за житлово – комунальні послуги
1214,8тис.грн., що на 5,5% більше стану на початок року, в тому числі:
теплопостачання – 636,3тис. грн. (+42,6%),
квартплата – 190,3 тис. грн. (+4,9%),
водопостачання і водовідведення – 181,3 тис. грн. (+30,4%),
вивезення відходів – 26,9 тис. грн. (-10,9%),
газопостачання – 180,0 тис. грн. (в 1,9 р.м).

ТОРГІВЛЯ ТА СФЕРА ПОСЛУГ
Товарооборот району
Обсяг роздрібного товарообороту торгових підприємств району за 9 місяців
2014 року становить 93,9 млн. грн., що на 15,4% більше відповідного періоду 2013
року. У тому числі товарооборот ресторанного господарства становить – 2,7 млн.
грн. (+12,5%).
У розрахунку на одну особу обсяг роздрібного товарообороту складає –
1539,37 грн., 2013 рік –1330,7грн. (20 місце по області, 2013 рік -20).

СФЕРА ПОСЛУГ
В 2014 році реалізовано нефінансових послуг на суму 32,1 млн. грн., що в 2,0
рази менше 2013 року, у тому числі населенню реалізовано – 11,4 млн. грн., (29,5%).

ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Центр надання адміністративних послуг працює відповідно до Закону
України «Про адміністративні послуги» з 29 листопада 2013 року.
Перелік послуг затверджений розпорядженням голови райдержадміністрації від
02.09.2014 року №344 «Про перелік адміністративних послуг, які надаються через
Центр надання адміністративних послуг Бершадської районної державної
адміністрації». Кількість адміністративних послуг, що надаються у ЦНАПі,
становить 61 послугу.
В Центрі можна отримати послуги, що надаються Державним реєстратором
реєстраційної служби, Державним адміністратором, Держземагенством,
міграційною службою, реєстратором нерухомого майна та структурними
підрозділами райдержадміністрації.
За січень – лютий 2015 року надано 968 адміністративних послуги.

Відділ економічного
розвитку
райдержадміністрації
станом на 16.04.2015 р.

