ДОВІДКА
Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку
Бершадського району на 2015 рік

Аналізуючи хід виконання Програми соціально-економічного розвитку
району на 2015 рік слід зазначити, що робота структурних підрозділів районної
державної адміністрації при належній взаємодії з органами місцевого
самоврядування, керівниками суб’єктів господарювання, громадськими
організаціями була спрямована на виконання запланованих пріоритетів по
забезпеченню збалансованого соціально - економічного розвитку району,
ефективного використання наявних природних, трудових та фінансових ресурсів,
сприяння залученню інвестиційних ресурсів та забезпечення життєдіяльності
громадян району.
Промисловими підприємствами району в поточному році реалізовано
товарної продукції на суму 105,6 млн. грн. у відпускних цінах підприємств.
Питома вага в загальнообласному обсязі складає 0,5%. Обсяг реалізованої
продукції на одну особу складає 1741,0 грн.
Згідно статистичних даних в першому півріччі 2015 року підприємствами
основного кола від господарської діяльності одержано 7,8 млн. грн. прибутку до
оподаткування, що в 2,1 рази менше відповідного періоду 2014 року.
Станом на 1 липня 2015 року обсяг прямих іноземних інвестицій склав 457,0
тис. дол. США, що в розрахунку на одну особу становить 7,5 дол. США. Це на
25,0% менше проти стану на 01.01.2015р. (608,2тис. дол. США).
Обсяги експорту товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності за
січень-липень 2015 року склали 2,1 млн. дол. США, імпорту — майже 0,5 млн.
дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі позитивне і складає 1,6 млн. дол. США.
БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ
Обсяг виконаних будівельно-монтажних робіт власними силами становить
195,0 тис.грн.(що в 3,5 рази менше до показника 2014 року).
Введено в експлуатацію 12 будинків вартістю 7,5 млн. грн. загальною
площею 2,2 тис.м.кв., в тому числі житлова площа — 805 м.кв. А також введено в
експлуатацію 6 нежитлових об'єктів.
В звітному періоді газифіковано 14 будинків — загальна кількість абонентів,
що користуються природнім газом становить 5079, в тому числі 5054 —
населення.
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
В першому півріччі 2015 року підприємствами та організаціями району за
рахунок усіх джерел фінансування освоєно 40,0 млн. грн. капітальних інвестицій.
(що в 17,4 рази менше відповідного періоду минулого року). На одну особу
припадає 659 грн.
Проводиться постійний моніторинг та супровід проектів, що реалізовуються
на території району підприємствами всіх форм власності.
Суб'єктами господарювання здійснюється реалізація 3-х проектів на суму 6,0
млн.грн. (2 магазини площею майже 700 м.кв. (приватні підприємці) та
зернозберігаюче приміщення на 5,0 тис. тонн (ПП «Явір -Агросервіс»
с.Поташня).

Завершується реалізація проектів, що визнані переможцями в дванадцятому
обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад — по
Красносільській, Устянській та Ставківській сільських радах.
Відповідно до проекту в Красносільському будинку культури встановлено 22
пластикових вікна, 13 інфрачервоних обігрівачів, 3 дверей. Ремонтні роботи
будуть завершені до кінця вересня.
В Устянській ЗОШ І-ІІІ ст. встановлено 12 вікон — залишилося 14.
В Ставківській школі проведено підготовчі роботи. Приватним
підприємством виготовляються вікна. Згідно проекту буде замінено 12 вікон на
енергозберігаючі.
Загальна вартість робіт, що будуть здійсненні в рамках проектів 483,2
тис.грн., з них 168,0 тис.грн. - бюджет конкурсу, 100,0 тис.грн. - з бюджету
району, 152,2 тис.грн. - кошти сільських бюджетів та 63,0 тис.грн. - партнери.
В жовтні очікується рішення конкурсної комісії по проекту “Відродження
сільського туризму в регіоні Унгени-Бершадь - спільне рішення для розвитку
сільської місцевості”, що поданий Бершадською районною радою спільно із
партнерами — Унгенською районною радою (Республіка Молдова) на конкурс по
Програмі територіального співробітництва країн Східного партнерства «УкраїнаМолдова». (Вартість проекту 167,9 тис. євро, в тому числі: 150,7 тис. євро — з
бюджету конкурсу, 11,1 тис. євро — співфінансування з молдавської сторони, 6,1
тис. євро — співфінансування з бюджету району).
Постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2015 року № 573 “Деякі
питання використання у 2015 році державних капітальних видатків” виділено
субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій, відповідно до якої будуть
профінансовані ряд об'єктів в районі на суму 6 млн. 321,6 тис.грн. Зокрема:
- Встановлення модульних котелень для загальноосвітніх шкіл в селах П’ятківка
та Устя вартістю 951,0 та 898,2 тис.грн.
- Капітальний ремонт покрівлі та приміщення ДНЗ № 3 “Малятко”, м. Бершадь —
778,2 тис.грн.
- Капітальний ремонт котельні та покрівлі ДНЗ “Сонечко” ясла-садок”, м.
Бершадь — 953,6 тис.грн.
- Будівництво артезіанської свердловини для водопостачання комунального
підприємства “Бершадьринок”, м. Бершадь — 375,1 тис.грн.
- Капітальний ремонт дороги по вул. Миколаєнка, м. Бершадь — 2365,5 тис.грн.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015
року № 766-р району виділено 756,5 тис.грн. на реалізацію проектів за рахунок
коштів державного фонду регіонального розвитку.
Це будівництво артезіанської свердловини в с. Флорино — 408,0 тис.грн. та
реконструкція водогону по вул. Будкевича в м. Бершадь — 348,5 тис.грн.
Активно здійснюються заходи по їх освоєнню. Зокрема, завершується
корегування проектно-кошторисних документацій, проводяться підготовчі
роботи. Капітальний ремонт дороги по вул. Миколаєнка завершено.
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
На 2015 рік передбачено кошти з місцевих бюджетів на заходи з
енергозбереження в сумі 1,3 млн. грн. На даний час профінансовано більше 1,0
млн. грн. - замінено 130 вікон та 9 дверей на енергозберігаючі у закладах освіти,
культури та охорони здоров'я.

З метою переведення на альтернативні види палива виготовлено проектнокошторисну документацію по Красносільській та Шляхівській ЗОШ І-ІІІ ст.
По М’якохідській АЗПСМ проводиться ремонт системи опалення із заміною
газового котла на твердопаливний на суму 95,7 тис. грн. (виділено з районного
бюджету 80,0 тис.грн. та 15,7 тис. грн. спонсорські кошти).
В рамках виконання Державної цільової програми з енергозбереження
шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на утеплення будинків,
придбання негазових котлів, енергоефективного обладнання та матеріалів
державними банками "Укргазбанк" та "Ощадбанк" 66 жителям району надано
кредити на впровадження енергозберігаючих заходів на суму 1,3 млн. грн. На
опрацюванні заходиться ще 11 заяв.
ПІДГОТОВКА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО ПЕРІОДУ
Підготовка
об’єктів
паливно-енергетичного
комплексу,
житловокомунального господарства та соціальної інфраструктури до осінньо-зимового
періоду 2015/16 років проходить в плановому режимі.
Проводиться моніторинг стану готовності зазначених об’єктів. Роботи
виконуються згідно графіків відповідно до розпорядження голови
райдержадміністрації від 19.05.2015 року №175.
Проходить планова заготівля вугілля та дров.
Заклади охорони здоров’я забезпечені дровами на 73,0%, ще є в залишку
вугілля 76 тонн та 27 тонн пелет.
Заклади освіти забезпечені дровами на 65,0%, вугіллям на 100%.
Малі котельні м. Бершадь технічно готові до роботи, при потребі 760т.
вугілля, вже завезено 400 тонн, решта знаходиться на зберіганні на паливному
складі.
На центральній котельні комплекс організаційно-технічних робіт по
підготовці до опалювального сезону буде завершено до 1 жовтня 2015 року.
Підписано договори на постачання паливного ресурсу.
В житловому фонді міста проведено поточні ремонти.
Для потреб районного центру в зимовий період в КП "Бершадське ЖКГ" є в
наявності більше 130 тонн протиожеледної суміші, підготовлено до роботи 5
одиниць спеціалізованої техніки.
ДОРОЖНО-МОСТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
В 2015 році з місцевих бюджетів району передбачено видатки на ремонт та
утримання доріг комунальної власності в населених пунктах в сумі 6,4 млн. грн.
(видатки загального фонду).
Станом на 15.09.2015 року використано кошти в сумі 3,7 млн. грн. (58,0%) , в
т.ч на поточні видатки – 1,2 млн. грн., на капітальні 2,5 млн. грн.
Поточний ремонт доріг проведено в громадах – м.Бершадь, Баланівка,
Війтівка, Голдашівка, Дяківка, Красносілка, Лісниче, Маньківка, Михайлівка,
Осіївка, Ставки, Сумівка, Флорино, Чернятка, Яланець.
Капітальний ремонт здійснювали в м.Бершадь 2060,7 ( в т.ч. на завершення
вул.Миколаєнко 1860,0), селах Джулинка – 159,9, та Яланець – 199,2.
Проводилася робота по залученню коштів місцевих бюджетів та
позабюджетних коштів на співфінансування ремонту доріг загального
користування.

Із сільських бюджетів планується залучити по:
- Війтівській сільській раді — 100,00 тис.грн.,
- Серебрійській сільській раді — 293,07 тис.грн.,
- Тирлівській сільській раді — 110,0 тис.грн.,
- Яланецькій сільській раді — 79,6 тис.грн.
За кошти сільськогосподарських підприємств проведено ремонт дороги
загального значення :
- на території Джулинської сільської ради - на суму 32,0 тис.грн.
- по с.Крушинівка роботи проводяться на суму — 100,0 тис.грн.
Ще заплановані роботи по селах Шляхова та Устя на суму 220,8 та 80,0
тис.грн. відповідно.
РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Діяльність суб'єктів малого бізнесу відіграє важливу роль в економіці
району, а його частка в надходженнях до місцевих бюджетів становить більше
50,0%.
На сьогодні в районі діє 2916 суб’єктів малого та середнього бізнесу, в тому
числі: 2616 фізичні особи – приватні підприємці, 135 фермерських господарств та
165 малих підприємств. На 10 тисяч наявного населення припадає 27,4 МП.
(Ними з початку року створено 219 нових робочих місць, що на 13,1% менше
рівня минулого року.)
В Центрі надання адміністративних послуг за звітний період надано 5402
адміністративних послуги.
Терміни опрацювання заяв та видачі документів дозвільного характеру
суб'єктам господарювання здійснюються згідно регламентних норм.
За консультаціями до всіх учасників центру надання адміністративних послуг
звернулось більше тисячі громадян. Скарг і нарікань не надходило.
ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ЖИТТЯ
За оперативними даними розмір середньомісячної заробітної плати в районі
за січень-серпень поточного року становить 2699,0 грн., що на 10,2% більше в
порівнянні з відповідним періодом минулого року. В тому числі, розмір
середньомісячної заробітної плати в сільському господарстві складає 3193,0 грн.,
що на 51,0% більше в порівнянні з 2014 роком.
Станом на 1 вересня 2015 року заборгованість із виплати заробітної плати в
районі становила 289,5 тис.грн. на економічно-активному підприємстві філія
«Бершадський райавтодор».
СПОЖИВЧИЙ РИНОК
Обсяг роздрібного товарообороту за перший квартал 2015 року становить
76,8 млн. грн., що майже на рівні показника 2014 року. У розрахунку на одну
особу реалізовано товарів на 1275 грн.
За січень — червень надано нефінансових послуг на суму майже 14,0 млн.
грн., що на 1,5% більше 2014 року, у тому числі населенню – 9,3 млн. грн., що в
1,5 рази більше відповідного періоду минулого року.
Відділ економічного розвитку
Бершадської райдержадміністрації

28.09.2015р.

