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Про підсумки економічного
і соціального розвитку
та виконання бюджету району
за І півріччя 2019 року
Колегія районної державної адміністрації, проаналізувавши підсумки
економічного і соціального розвитку району та виконання бюджету за І
півріччя 2019 року, відзначає, що органи виконавчої влади, місцевого
самоврядування, підприємства, установи, організації району працювали над
забезпеченням розвитку економіки району і соціальної сфери.
Станом на звітну дату, намолочено 63543 тонни ранніх зернових та
зернобобових культур з 13444 га (95,8% до прогнозу) при врожайності 47,3
ц/га.
За січень-червень 2019 року забезпечено виконання надходжень до
дохідної частини місцевого бюджету Гадяцького району. По загальному фонду
надійшло платежів (без врахування трансфертів) в сумі 75089,6 тис.грн., при
плані 70125,1 тис.грн., що складає 107,1% або на 4964,5 тис.грн. більше від
запланованого показника.
По податках спеціального фонду (без врахування трансфертів) фактично
надійшло 2668,2 тис. грн., при плані 1746,7 тис. грн., що становить 152,8%.
У 2019 році фінансову підтримку на безвідсотковій поворотній основі
через Гадяцький районний фонд підтримки підприємництва надано 5
суб’єктам підприємницької діяльності на загальну суму 900,0 тис. грн., в тому
числі 550,0 тис.грн. - рефінансовані кошти, 50,0 тис.грн.- кошти Сарівської
сільської ради, 50,0 тис.грн. – кошти Лютенської сільської ради, 150,0 тис. грн.кошти Сергіївської ОТГ, 100,0 тис.грн.– кошти Гадяцької ОТГ.
Гадяцьким об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України
Полтавської області за І півріччя 2019 року план власних надходжень по
страхових внесках виконано на 108,8%. При плані 1616,7 тис.грн., фактично
надійшло коштів 1759,5 тис.грн.
Розмір середньомісячної заробітної плати штатного працівника становить
7486 грн., або 131,6 % до минулорічного показника. Заборгованості по виплаті
заробітної плати за даний період по району немає.
Станом на 01.07.2019 року на обліку в Єдиному державному
автоматизованому реєстрі пільговиків перебуває 14661 особа, що на 686 осіб
менше у порівнянні до 2018 року.
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На 6,4% зменшилась кількість сімей, яким призначено субсидію (9273
сім`ї станом на 01.07.2019 р.).
У січні-червні 2019 року послугами Гадяцької міськрайонної філії
скористалися 1995 безробітних громадян, що на 9,0% менше в порівнянні з
аналогічним періодом 2018 року.
Але поряд з тим, у ряді галузей господарського комплексу району, є
проблеми які потребують додаткової уваги.
Дві сільські ради, а саме: Веприцька та Вельбівська, за перше півріччя не
забезпечили виконання планових показників доходної частини бюджету.
Поголів’я ВРХ та свиней зменшилося в порівнянні з відповідним
періодом минулого року відповідно на 3069 та 1132 гол. Виробництво молока
скоротилося на 15,8%.
Показник смертності перевищує показник народжуваності у 3,3 рази.
Що стосується дорожньої інфраструктури, глобальною проблемою, яка
потребує вирішення, є відсутність належного фінансування з державного
бюджету ремонтних робіт на дорогах загального користування місцевого
значення.
З метою забезпечення ефективного впливу на економіку району,
виконання завдань і заходів, визначених Програмою економічного і
соціального розвитку Гадяцького району на 2019 рік та на виконання рішення
колегії райдержадміністрації від 30.07.2019:
1. Першому заступнику голови райдержадміністрації Бондаренку С.М.,
заступнику голови райдержадміністрації Шаповалу О.І., начальникам галузевих
управлінь, відділів райдержадміністрації проаналізувати стан справ і вивчити
причини погіршення показників у відповідних галузях, визначити шляхи їх
усунення, розглянути питання на галузевих нарадах.
2.Управлінню
агропромислового
та
економічного
розвитку
райдержадміністрації (Опришко А.О.):
забезпечити реалізацію державних та місцевих програм з підтримки
виробників сільськогосподарської продукції;
надавати методичну та консультативну допомогу органам місцевого
самоврядування з питань добровільного об`єднання територіальних громад;
продовжити щотижневий збір інформації про хід виконання робіт та
використання коштів на ремонт доріг Гадяцького району.
Про проведену роботу інформувати райдержадміністрацію до 03.10.2019.
3.Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації
(Тарасенко В. Ю.) забезпечити:
надання населенню району якісних соціальних послуг в повному обсязі;
проведення моніторингу стану виплати заробітної плати на
підприємствах району з урахуванням виплати поточної заробітної плати за
звітний період.
Про вжиті заходи інформувати райдержадміністрацію до 03.10.2019.
4. Відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства, будівництва та екології райдержадміністрації (Пивоварова Т.Д.)
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забезпечити
підготовку
житлово- комунального господарства та об’єктів
соціальної сфери до опалювального сезону 2019-2020 рр.
Про проведену роботу інформувати райдержадміністрацію до 03.10.2019.
5. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Кулик О. І.) спільно з
сільвиконкомами постійно проводити аналіз виконання дохідної та видаткової
частини бюджету 2019 року.
Про проведену роботу інформувати райдержадміністрацію до 03.10.2019.
6. Відділу освіти райдержадміністрації (Зливко Л.О.)
закінчити підготовку закладів освіти до нового навчального року;
забезпечити підготовку закладів освіти до опалювального сезону до 01
жовтня 2019 року та функціонування навчальних закладів в осінньо-зимовий
період, провести заходи по енергозбереженню.
Про проведену роботу інформувати райдержадміністрацію до 03.10.2019.
7. Начальникам управлінь, відділів райдержадміністрації, керівникам
установ, організацій району по результатах роботи за 9 місяців 2019 року,
провести аналіз виконання завдань Програми економічного і соціального
розвитку району на 2019 рік та подати інформацію управлінню
агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації до
16.10.2019.
Управлінню
агропромислового
та
економічного
розвитку
райдержадміністрації до 24.10.2019 подати райдержадміністрації узагальнюючу
довідку з цього питання.
8. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Виконувач
обов’язків голови

С. БОНДАРЕНКО

