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Про підсумки виконання програми
соціально-економічного та культурного
розвитку Нижньосірогозького району за
І півріччя 2020 року
Виконання основних показників розвитку району за перше півріччя 2020
року було ускладнено запровадженням з 17 березня 2020 року на території
України карантинних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і
поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19), відповідно до яких обмежено
перелік дозволених видів діяльності для малого і середнього бізнесу та
внаслідок надання податкових пільг.
Обсяг реалізованої промислової продукції (послуг) у звітному періоді
склав 1311,4 тис. грн, або 41,0 % до плану, що у розрахунку на одну особу
населення 87 грн. 43 коп.
Згідно результатів проведення збирання ранніх зернових та зернобобових
культур на території району скошено 48802 га, або 100 % від плану,
намолочено 132334 тонни, середня врожайність склала 27,1 ц/га. Крім того,
озимого ріпаку скошено на площі 2763 га, отримано валовий збір 5106 тонн з
середньою урожайністю 18,5 ц/га.
За звітний період сільгосптоваровиробниками району залучено
інвестицій на придбання 6-ти одиниць техніки на загальну суму 4344,2 тис. грн.
Обсяг виконаних будівельних робіт - 290,0 тис. грн.
Філією «Нижньосірогозький райавтодор» за період з січня 2020 року по
червень 2020 року було здійснено ямковий ремонт на автомобільних дорогах
державного значення на суму 2551,027 тис. грн площею 5067,5 кв. м.
Проведено роботи з влаштування одношарової основи дорожнього покриття на
суму 337,564 тис. грн площею 1270,6 кв. м.
Здійснено відновлення дорожнього покриття після прокладання
трубопроводу на окремих ділянках доріг комунальної форми власності на суму
21,137 тис. грн загальною площею 55 кв. м.
По проєкту «Поточний ремонт автомобільної дороги загального
користування місцевого значення 0221303 Нижні Сірогози – Дем’янівка –
кордон Запорізької області на Веселе на ділянці км 14+500 – км 24+200 в

Херсонській області» відбувся тендер на визначення виконавця робіт, загальна
кошторисна вартість проєкту становить 4219,062 тис. грн.
З початку поточного року робочою групою з питань легалізації виплати
заробітної плати і зайнятості населення здійснено 8 рейдів, перевірено 67
роботодавців, виявлено 181 нелегального працівника, працевлаштовано 72
особи, до місцевого бюджету додатково надійшло 148,1 тис. грн.
За статистичними даними станом на 01 червня 2020 року та за
оперативними даними станом на 01 липня 2020 року заборгованість із виплати
заробітної плати в районі відсутня.
За січень-червень 2020 року до загального фонду місцевих бюджетів
району (без урахування трансфертів) надійшло 28 623,7 тис. грн податків і
зборів, що становить 119,% до планів, затверджених місцевими радами на цей
період. Понад план отримано 4566,4 тис. грн.
До спеціального фонду (без урахування трансфертів та власних
надходжень бюджетних установ) надійшло 46,3 тис. грн. У порівнянні з
відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 695,3 тис.
грн, або на 102,5 %.
Виконання районного бюджету за видатками по загальному фонду
забезпечено на 79,6 %. Протягом звітного періоду здійснено видатки у сумі
45205,3 тис. грн. По спеціальному фонду видатки районного бюджету склали
1346,6 тис. грн, з них видатки бюджету розвитку склали – 800,8 тис. грн.
На фінансування заходів двадцяти шести районних програм на 2020 рік
передбачено кошти у сумі 12 940,7 тис. грн. Касові видатки за звітний період
проведено у сумі 3 685,7 тис. грн, що складає 28,5 % до річного плану.
Через обмежений фінансовий ресурс, карантинні заходи та інші
обставини за звітний період не проводилося фінансування шести районних
програм.
Враховуючи викладене, керуючись статтею 6, пунктом 2 частини першої
статті 13, пунктом 1 статті 17, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною
першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1.
Керівникам
структурних
підрозділів
районної
державної
адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади:
1.1. Детально проаналізувати результати соціального, економічного та
культурного розвитку підпорядкованих галузей та сфер діяльності і зосередити
зусилля на виконанні основних показників Програми за підсумками поточного
року.
1.2. Взяти під особистий контроль стан виконання показників програми
соціально-економічного та культурного розвитку району на 2020 рік та сприяти
забезпеченню позитивної динаміки їх виконання.
1.3. Відповідно до галузевої спрямованості вжити заходів щодо
недопущення погіршення економічних показників району.
2. Управлінню соціального захисту населення районної державної
адміністрації спільно з виконкомами селищної, сільських рад забезпечити в
межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на 2020 рік,

належне виконання заходів із соціального забезпечення, санаторно –
курортного лікування, адаптації та психологічної реабілітації учасників
бойових дій, які брали участь у проведенні антитерористичної операції або
операції об’єднаних сил.
3. Відділу з питань надання адміністративних послуг та цивільного
захисту районної державної адміністрації спільно з виконкомами селищної,
сільських рад:
3.1. Забезпечити контроль за станом виплати заробітної плати
працівникам підприємств, організацій району, вживати заходів щодо
недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати.
3.2. Постійно проводити відповідну роботу щодо збільшення обсягів
залучення інвестицій (в тому числі й іноземних) в економіку району.
4. Відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля районної
державної адміністрації активізувати роботу щодо доведення рівня оплати
населенням за житлово-комунальні послуги до 100% та не допускати зниження
даного показника.
5. Про виконання завдань, визначених пунктами 1 - 4 цього
розпорядження інформувати відділ з питань надання адміністративних послуг
та цивільного захисту районної державної адміністрації щомісяця до 05 числа
для узагальнення та подальшого інформування голови районної державної
адміністрації.
6. Вважати виконаним та зняти з контролю розпорядження голови
районної державної адміністрації від 30 серпня 2019 року № 196 «Про підсумки
показників соціально-економічного розвитку району та виконання програми
соціально-економічного та культурного розвитку району за І півріччя 2019
року».
7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Голова районної
державної адміністрації
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