Основні показники соціально – економічного
та культурного розвитку Бершадського району
за 1 квартал 2017 року

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО
Промисловими підприємствами району за січень-лютий 2017 року
реалізовано товарної продукції на суму 33,1 млн. грн. у відпускних цінах
підприємств. Питома вага в загальнообласному обсязі складає 0,3%. Обсяг
реалізованої продукції на одну особу складає 555,3 грн..
МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
За даними моніторингу за три місяці 2017 року започаткували
діяльність 190 новостворених суб’єктів господарювання (187 -фізичних осіб
підприємців та 3 юридичні особи), що в 5,6 разів більше порівняно з
відповідним періодом 2016 року.
Одночасно припинили господарську діяльність 293 суб’єкти
господарювання (292 – фізичних осіб-підприємців та 1 юридична особа), що
в 4,7 разів більше порівняно з 2016 роком.
Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів
малого підприємництва за 3 місяці 2017 року становить 22,3 млн.грн., або
32,5% від загальних обсягів надходжень в тому числі: юридичні – 16,3
млн.грн. (73,1%), ФОП – 6,0 млн.грн (26,9%).
Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого
підприємництва за 3 місяці 2017 року становить 8,0 млн.грн., а їх частка в
загальній сумі надходжень складає 24,2 % в тому числі: юридичні – 2,5
млн.грн (31,3%), ФОП -5,5 млн.грн(68,7%)
Від суб’єктів малого підприємництва, які працювали за спрощеною
системою оподаткування (єдиний податок), за 3 місяці 2016 року надійшло
до бюджету 4,4 млн. грн.
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Підприємствами району за 2016 року виконано будівельно-монтажних
робіт власними силами на 694,0 тис.грн.. В першому кварталі 2017 року
будівельні організації району не працювали.
За оперативними даними за січень – березень 2017 р. в районі введено в
експлуатацію 5 житлових будинки, загальною площею 541 м.кв. в тому числі
житлова площа – 273 м.кв. А також 2 магазини, торговельною площею 232
м.кв..
У 2017 році продовжується реалізація
проекту по реконструкції
приміщень під свино -товарну ферму на ПП «Явір-Агросервіс» с.Поташня
Бершадського району Вінницької області. Відповідно проекту, заплановано
реконструкцію 2 приміщень з впровадженням сучасних технологій. По
одному з приміщень закінчено будівельно-монтажні роботи, встановлено

відповідне обладнання, проведено його наладку- об’єкт зданий
в
експлуатацію та працює на повну потужність. По другому приміщенню
розпочато роботи по капітальному ремонту, закуплено матеріали для
ремонту стін та покрівлі. Освоєно 4950,3 млн. грн..В результаті реалізації
проекту буде створено 4 нових робочих місць.
На ПП «Промтехагросервіс» с.Кошаринці Бершадського району
Вінницької області виготовлено ПКД для будівництва сушарки. Розпочато
роботи з будівництва. Залито фундамент, придбано охолоджувач. Вартість
проекту 2000,0 тис. грн. Освоєно 350,0 тис.грн.. Заплановано створити 2
нових робочих місця. Орієнтовний термін введення об’єкта в експлуатацію
2017 рік.
ТОВ «БАЛКІ ІНВЕСТ 1» м.Вінниця на території Бершадської міської
ради, територія відстійників ВАТ «Бершадський цукровий завод»,
розпочато реалізацію проекту по будівництву енергогенеруючого об’єктапромислової сонячної електростанції, потужністю 10 МВт, загальною
вартістю 300000,0 тис. грн. Станом на звітну дату затверджено детальний
плану території. Вирішуються питання земельного характеру. Заплановано
створити 10 робочих місць після введення обєкта в експлуатацію та 300
робочих місць – під час будівництва.
На ДП «Укрспирт» Бершадське МПД м.Бершадь Вінницької області,
продовжується реалізація ряду проектів розпочатих у 2016 році ,
спрямованих на модернізацію та капітальний ремонт виробничих ліній, що
дасть можливість
зробити виробництво більш ефективним та менш
енергоємним. Загальна вартість проектів 850,0 тис.грн.. Заплановано
створити 2 нових робочих місця. В зв’язку з тим, що з початку 2016 року
підприємство не працює, реалізацію проектів призупинено.
За 2016 рік підприємствами та організаціями району за рахунок усіх
джерел фінансування району освоєно 171,265 млн. грн. капітальних
інвестицій (+34,7% 2015 р), що становить 2,2% до загальнообласного обсягу.
На одну особу припадає 2849,0 грн.
Станом на 31.12.2016р. обсяг прямих іноземних інвестицій склав – 467,5
тис. дол. США, що на 11,7 % менше проти стану на 01.01.2016р. (529,6 тис.
дол. США). На одну особу це становить 7,9 дол. США.
ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ
Згідно статистичних даних за підсумками 9 місяців 2016 року прибуток
прибуткових підприємств склав 9,4 млн. грн. прибутку до оподаткування, що
становить 65,6% відповідного періоду 2015 року.
Частка збиткових підприємств складає 28,6 %. Ними отримано 2,3 млн.
грн. збитків, що становить 849,3% до відповідного періоду минулого року.
В цілому по району за 9 місяців 2016 року від господарської діяльності
одержано 7,1 млн. грн. прибутку до оподаткування, що майже в 2,0 рази
менше відповідного періоду 2015 року.
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ
Виконання показників Зведеного та Державного бюджетів

До Зведеного бюджету за три місяці 2016 року надійшло 67,9 млн. грн.,
що на 19,9% більше завдання та на 36,7 млн.грн більше надходжень 2016
року.
До Державного бюджету мобілізовано 35,3 млн. грн., що складає
107,4% до завдання. Це на 24,3 млн.грн. більше надходжень відповідного
періоду 2016 року.
Надходження єдиного соціального внеску – 22,2 млн.грн. (+32,3% до
плану), що на 5,9 млн.грн. більше відповідного періоду 2016 року.
Податковий борг складає 19,2 млн.грн., в тому числі банкрути – 6,0
млн.грн.

Виконання показників бюджету району
За три місяці 2017 року до бюджету надійшло власних і закріплених
доходів в сумі 27,97 млн. грн., що становить 142,8% до плану. Понад план
залучено 8,4 млн. грн.
Планові завдання виконанні по 11 надходженнях із 16.
По районному бюджету план по надходженнях виконано на 155,4 % по
міській раді – на 112,6%. Сільські бюджети отримали 9790,1 тис.грн.
власних і закріплених доходів або 143,3 відсотки до планових призначень
на відповідний період з урахуванням змін.
Виконання основних показників діяльності Пенсійного фонду України в
Бершадському районі
Загальний обсяг виплачених пенсій за січень-березень 2017 року
складає 76,4 млн. грн.,
що на 6,8 % менше попереднього року.
Заборгованість з виплати пенсій станом на 01.04.2017 року відсутня.
В районі фактично отримують пенсії 19022 осіб (згідно даних станом
на 01.04.2017 року), що на 3,2% менше ніж станом на 01.04.2017 року.
Середній розмір пенсії склав 1567,0 грн. У порівнянні з попереднім роком
розмір пенсії збільшився на 16,2% (1348,62 грн.- 2016рік).
Заборгованість по сплаті платежів до Пенсійного фонду в січеніберезні 2017 році в порівнянні із відповідним періодом 2016 року
зменшилась на 26,7 % і складає 2,8 млн.грн.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Згідно статистичних даних середньомісячна заробітна плата за 2016 рік
по основному колу склала 3271 грн., що становить 78,1% до середнього рівня
по області. В порівнянні з 2015 роком розмір заробітної плати збільшився на
18,7%.
Чисельність штатних працівників становить 7106 чол., що на 8,0%
менше в порівнянні з 2015 роком.
За оперативними даними станом на 01.04.2017р. заборгованість по
виплаті зарплати в районі відсутня.

РОЗРАХУНКИ ЗА ЕНЕРГОНОСІЇ
Споживачам району за січень – березень 2017 року відпущено 40,94
млн. кВт./год електроенергії, що на 8,6% більше показника 2016 року.
Рівень оплати за спожиту електроенергію у січні-березні 2017 року
складає 82 %.
Заборгованість за електроенергію збільшилась в 1,9 раз проти початку
року і складає 16,97 млн.грн.
При цьому:
- заборгованість житлово-комунальних підприємств складає – 65,3 тис.
грн. ;
- по бюджетних установах -6,24 тис.грн.(+40%);
- сільське господарство 40,4тис.грн (-43%)
- населення району збільшило заборгованість в порівнянні з початком
року на 4% і на 01.04.2017 року її розмір складає 3982 тис.грн...
Розрахунки за житлово-комунальні послуги
Рівень оплати за житлово-комунальні послуги населенням району за
січень-лютий 2017 року становить 68,8 %.

ТОРГІВЛЯ ТА СФЕРА ПОСЛУГ
Товарооборот району
Обсяг роздрібного товарообороту за 9 місяців 2016 року становить 70,9
млн. грн. або 66,7% у порівняльних цінах до відповідного періоду 2015
року..
У розрахунку на одну особу обсяг роздрібного товарообороту
складає – 2849грн. ( +36,1% до показника 2015р.) .

СФЕРА ПОСЛУГ
У 2016 році реалізовано нефінансових послуг на суму 45,5 млн. грн.
(+24% до показників 2015 року), у тому числі населенню реалізовано – 17,9
млн. грн. (+1,2% до 2015 року).

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 №334 «Про перелік адміністративних послуг, які
надаються через Центр надання адміністративних послуг Бершадської
районної державної адміністрації». Кількість адміністративних послуг, що
надаються у ЦНАПі, становить 41 послугу.
В Центрі можна отримати послуги, що надаються реєстратором
фізичних
та
юридичних
осіб, реєстратором
нерухомого майна,
адміністратором ЦНАП, відділом Держгеокадастру, міграційною службою,
та структурними підрозділами райдержадміністрації.
За січень -березень 2017 року надано 3589 адміністративних послуги, що
в 1,6 раз більше відповідного періоду 2016 року.
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