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Про хід виконання програми економічного
і соціального розвитку Маловисківського
району за 9 місяців 2010 року
Заслухавши інформацію начальника управління економіки та розвитку
інфраструктури районної державної адміністрації Бушко О.В. «Про хід виконання програми
економічного і соціального розвитку Маловисківського району за 9 місяців 2010 року», районна
рада відмічає, що протягом звітного періоду робота районної державної адміністрації була
спрямована на упередження можливих загроз і ризиків та забезпечення виконання основних
завдань програми економічного і соціального розвитку.
Підприємствами, які виробляють товарну продукцію у січні - вересні поточного року
вироблено продукції на суму 4,1 млн. грн., що становить 110,3% до відповідного періоду
минулого року. Забезпечено виконання планових показників видобутку уранової сировини по
Смолінській шахті ДП „Схід ГЗК”.
Обсяг виробництва валової продукції по сільськогосподарських підприємствах району
склав 54,7 млн. грн., або 106,7% до відповідного періоду попереднього року.
Фінансовий результат по основному колу звітуючих підприємств за січень – серпень 2010
року складає 801,0 тис. грн. прибутку.
Загальний обсяг інвестицій, за рахунок усіх джерел фінансування, в основний капітал у І
півріччі 2010 року склав 84,8 млн. грн., або 112,5% до звітного періоду минулого року.
При плановому завданні 51,3 млн. грн. до зведеного бюджету району надійшло 52,9
млн.грн., що склало 144,9% до відповідного періоду минулого року, в т.ч. до державного
бюджету – 22,7 млн. грн., або 226,6 %, місцевого - 30,2 млн. грн., або 114,0%.
План по власних та закріплених надходженнях бюджету району за січень – вересень
поточного року виконано на 107,3 %, в тому числі: по податку з доходів фізичних осіб – 106,2
% ; по платі за землю – 119,2 %.
По місцевих податках і зборах виконання складає 112,6 %. Виконання уточнених планових
показників по власних та закріплених надходженнях по сільських бюджетах склало – 113,4 %,
селищному – 116,2 %, міському - 104,9 %, районному – 104,2 %.
Виконання завдань щодо наповнення бюджетів дозволило забезпечити дотримання
державних соціальних гарантій. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам
бюджетних установ, прострочена кредиторська заборгованість з цих виплат відсутня.
Повністю проведені розрахунки за спожиті енергоносії, в межах планових завдань, забезпечено
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своєчасну виплату коштів з виконання заходів державних програм соціального захисту
населення.
Протягом звітного періоду забезпечено своєчасне фінансування та виплату пенсійних
виплат. Середній розмір пенсій з надбавками та доплатами складає 983,28 грн., що на 18,8%
більше відповідного періоду минулого року.
Середньомісячна заробітна плата по району у І півріччі склала 2067 грн. і перевищила
прожитковий мінімум для працездатної особи та мінімальну заробітну плату у 2,3 рази. Фонд
оплати праці – 108,4 млн. грн. (121,5%).
Разом з тим, підприємствами району, що здійснюють роздрібну торгівлю та ресторанне
господарство реалізовано споживчих товарів на суму 54,2 млн. грн., що в порівнянних цінах на
0,1% менше відповідного періоду попереднього року.
Допущено зниження поголів’я великої рогатої худоби, в порівнянні з минулим роком, на
520 гол., в т.ч. корів на 191 гол.
Проблемним питанням є наявність податкового боргу перед зведеним бюджетом (з
врахуванням штрафних санкцій, пені). На 1 жовтня 2010 року сума боргу складає 5,4 млн. грн.
Заборгованість із страхових внесків до Пенсійного фонду України в районі становить
2016,3 тис. грн., і збільшилася з початком року на 144,9 тис. грн., або на 7,7%.
Заборгованість по виплаті заробітної плати по економічно – активних підприємствах
складає 404,6 тис. грн. , банкрутах - 93,2 тис. грн.
Високим залишається рівень безробіття у районі.
На підставі статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою
безумовного виконання показників програми економічного і соціального розвитку району,
вирішення завдань щодо підвищення матеріального добробуту населення, враховуючи вище
зазначене,
районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника управління економіки та розвитку інфраструктури
районної державної адміністрації Бушко О.В. «Про хід виконання програми економічного і
соціального розвитку Маловисківського району за 9 місяців 2010 року» взяти до відома.
2.Вважати головними завданнями районної державної адміністрації забезпечення:
- збалансованого економічного і соціального розвитку району, ефективного
використання природних, трудових і фінансових ресурсів;
- виконання першочергових заходів щодо мінімізації впливу фінансово-економічної
кризи на економіку району, основних завдань і показників програми економічного і
соціального розвитку району на 2010 рік.
ради.

3.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної

Голова районної ради

С.Сосновська
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ІНФОРМАЦІЯ
Про хід виконання програми економічного і соціального розвитку
Маловисківського району за 9 місяців 2010 року
Соціально-економічний розвиток району у січні – вересні поточного року проаналізовано
відповідно до завдань визначених Програмою економічного і соціального розвитку району на
2010 рік, в тому числі:
• Промисловість
У промисловій галузі протягом звітного періоду поточного року підприємства працювали у
звичайному режимі.
Забезпечено виконання планових показників видобутку уранової сировини по Смолінській
шахті на 100,0%, яка займає 95% загального обсягу (в зв’язку з значним скороченням запасів
уранової сировини, для підтримки об’ємів видобування, в даний час освоюються нижні
горизонти, що дасть можливість продовжити роботу шахти орієнтовно до 10 років).
По підприємствах, які виробляють товарну продукцію у січні - вересні поточного року
вироблено продукції на суму 4,1 млн. грн., що становить 110,3% до відповідного періоду
минулого року.
По основних видах продукції: виробництво борошна склало – 270,7%, хліба та хлібобулочних
виробів – 93,6%, макаронних – 100,0%, фарб та лаків – 72,5%, виробництво деревини 69,2%.
Реалізовано за цей період товарів та послуг на суму 7,4 млн. грн. і це становить 0,1%
загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) по області. Пояснюється тим, що до
реалізації не включаються обсяги по Смолінській шахті (руда не є готовою продукцією), яка є
структурним підрозділом ДП „Схід ГЗК” і наділена правами самостійності тільки в частині
ведення другорядних видів діяльності ( реалізація ремонтно-механічних робіт). На переробну
промисловість району припадало 66,6% реалізованої продукції.
• Енергозбереження
На заходи по енергозбереженню спрямовані кошти в сумі 10574,9 тис. грн.. в т.ч. по:
- підприємствах сільського господарства – 2024,0 тис. грн.(впровадження потужної техніки,
новітньої агротехніки по вирощуванню с/г культур );
- державних установах – 581,3 тис. грн. (впровадження енергозберігаючих засобів, капітальні
ремонти, заміна котлів);
- державних та комунальних підприємствах – 7969,6 тис. грн.(встановлено 2-х міні котельні в
смт Смоліне – 7,5 млн. грн.)
Економічний ефект від впровадження склав 2146,6 тис. грн.
• Сільське господарство
За оперативними даними, за 9 місяців 2010 року вироблено валової продукції сільського
господарства по всіх категоріях господарств ( у порівнянних цінах 2005 року) на суму 140,5
млн. грн., що становить 106,2% до відповідного періоду минулого року.
Обсяг виробництва валової продукції по сільськогосподарських підприємствах району склав
54,7 млн. грн., або 106,7% до відповідного періоду попереднього року.
Виробництво
валової продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами
Обсяг валової продукції тис. грн.
Темп росту, зниження
січень - червень січень - вересень
до січня –
до січня 2010 року, факт.
2010 року
червня 2009
вересня
року
2009 року
1733,0
54735,0
124,9
106,7
Маловисківський
Господарствами району під урожай 2010 року посіяно зернових культур на площі 50,9 тис. га, з
них: озимих зернових – 21,7тис.га, у т.ч. озимої пшениці – 13,7 тис. га; ярих зернових - 29,2
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тис. га, у т. ч. ярого ячменю – 19,7 тис. га, технічних культур – 36,8 тис. га, в т.ч. соняшника
20,5 тис. га (55,6%), сої 10,1 тис. га.
Зібрано зернових культур без кукурудзи 93,4 тис. тонн з площі – 43,2 тис. га. Середня
урожайність по району склала -21,6 ц/га, порівняно з 2009 роком урожайність менше на 0,9
центнерів з кожного гектара, або на 3,8 %.
Соняшника зібрано 78% до збиральної площі, одержано 23,3 тис. тонн насіння, середня
урожайність по району склала 14,6 ц/га.
Найменування
Озима пшениця
Озиме жито
Озимий ячмінь
Горох
Ярий ячмінь
Гречка
Просо
Зернових без
кукурудзи
Крім того: кукурудза

Обмолочено, Намолочено,
га
тонн
13556
40715
189
548
7653
18234
885
1249
19069
30945
1046
690
677
812
43075
93193

Урожайність, ц/га
2010 р.
2009 р.
30,0
26,5
29,0
23,5
23,8
27,9
14,1
13,1
16,2
20,1
7,6
9,1
12
23,3
21,2
22,5

5013 при
22658
45,2
37,8
плані 6867
ріпак
5496
7455
13,6
8,8
Для забезпечення
регіональних потреб району
зарезервовано (укладені угоди з
сільгосппідприємствами) продовольчого зерна врожаю 2010 року у кількості 1900 тонн.
Закладена основа під урожай 2011 року. Проведено зяблевого обробітку ґрунту на площі 51,8
тис. га, що становить 80% до прогнозу ( 64,7 тис. га), у тому числі глибока оранка – 300 га.
Посіяно озимих зернових культур на площі 19,8 тис. га, що становить 81% до завдання, з них
13,8 тис. га озимої пшениці (100 %), 0,2 тис. га озимого жита (25 %), 5,8 тис. га озимого
ячменю (59 %). Крім того, посіяно 5,6 тис. га озимого ріпаку.
Під посів використано 87 тонн елітного посівного матеріалу, внесено 493 тонни мінеральних
добрив у перерахунку на діючу речовину. Посіви озимих культур знаходяться у доброму та
задовільному стані.
В галузі тваринництва завдання по виробництву м’яса та молока виконано на 102,9% та
100,5%, яєць – на 102,1%, в порівнянні з відповідним періодом 2009 року це становить
відповідно – 115,4%; 120,5%; 140,9%.
Виробництво продукції тваринництва по господарствах всіх форм власності району
станом 1 жовтня 2010 року.
Показники
Од.
Завдання Факт на (+,-)
% вик. Факт на (+,-) до % до
вим.
на
1.10.10. до
завдан 1.10.09.
м.
м.
1.10.10р.
завд.
ня
року
року
тонн
М’ясо
2555
2630
75
102,9
2280
350 115,4
(реалізація)
тонн
14795
14870
75
100,5
12340
2530 120,5
Молоко
т.шт..
17470
17830
360
102,1
12650
5180 140,9
Яйця
Чисельність поголів’я худоби і птиці (гол.)

Показ
ники

ВРХ
В т.ч.
корів

Прог
ноз на
2010 р.

Факт
на
1.10.10

(+,-) до
прог
нозу

% до
прог
нозу

Факт
на
1.10.09

(+,-) до
мин.
року

% до
мин.
року

Факт
на
1.01.10

(+,-) до
поч..
року

4910

5000

90

101,8

5520

-520

90,6

5088

-88

2850

2855

5

100,2

3046

-191

93,7

2955

-100
4

Свиней
Овець і кіз
Птиці

14500

14650

150

101,0

14500

150

101,0

14884

-234

1900

1940

40

102,1

1950

-10

99,5

1890

50

180000

206000

26000

114,4 225000

-19000

91,6

217352

-11352

У господарствах всіх форм власності району утримується 5000 голів великої рогатої худоби, в
тому числі 2855 голів корів, в порівнянні з відповідним періодом минулого року чисельність їх
зменшилась відповідно на 520 гол. (9,4%) та 191 гол. (6,3%).
На фінансову підтримку підприємств агропромислового комплексу з державного бюджету
коштів не надходило (за відповідний період минулого року сільськогосподарські підприємства
отримали лише 42,0 тис. грн.).
Загальна сума кредитів, отриманих сільгосппідприємствами району з початку року складає
лише 4,3 млн. грн. при потребі 7,1 млн. грн., або 60,6%.
• Транспорт та зв’язок
На ремонт та утримання автомобільних доріг району використано 1642,5 тис. грн., в т. ч. на
експлуатаційне утримання 1334,1 тис. грн., по прямих договорах 308,4 тис. грн.
Доходи цеху телекомунікаційних послуг №4 за 9 місяців поточного року склали 3,2 млн. грн.,
що становить 106,4 % до відповідного періоду попереднього року.
Доходи від поштових послуг склали 1,8 млн. грн., або 85,7% до 2009 року (зменшення попиту
на послуги поштового зв”язку).
Пропозицій від юридичних та фізичних осіб щодо відкриття нових маршрутів у звітному
періоді не надходило. Проводилась робота з перевізниками щодо внесення можливих змін до
затверджених паспортів маршрутів.
•

Фінансовий результат

Фінансовий
результат від звичайної діяльності до оподаткування за січень – серпень 2010 року
Кількість
Фінанси
Підприємства які одержали
Підприємства які одержали
звітуючих
вий
прибуток
збиток
підпри
результат Кількість
у % до
прибу кількість
у % до збиток
ємств
підпри
загальної кіль
ток
підпри
загальної
ємств
кості
ємств
кількості
9
801,0
7
77,8
2378,7
2
22,2
1577,7
Фінансовий результат по основному колу звітуючих підприємств за січень – серпень 2010 року
складає 801,0 тис. грн. прибутку. З 9 підприємств 2 спрацювали збитково.
Найбільша питома вага збитків припадає на підприємства комунальної форми власності.
• Житлово-комунальні послуги
Оплата населенням за житлово-комунальні послуги за 8 місяців 2010 року склала – 105,6% ( за
рахунок погашення боргів попередніх років), у серпні – 104,8%. Заборгованість з оплати
наданих послуг до суми заборгованості на 1 січня 2010 року складає 77,8%, до 1 серпня 98,8% і
становить 1,9 млн. грн.
• Споживчий ринок
За січень – вересень 2010 року підприємствами району, що здійснюють роздрібну торгівлю та
ресторанне господарство реалізовано споживчих товарів на суму 54,2 млн. грн., що в
порівнянних цінах на 0,1% менше відповідного періоду попереднього року.
Розвиток внутрішнього споживчого ринку

млн. грн..

Обсяг роздрібного товарообороту за
січень-вересень 2010 року
у % до відповідного періоду минулого року
5

Маловисківський

54,2

99,9

Ціни на основні продовольчі товари в районі не перевищують середньообласних показників,
споживчий ринок насичений продуктами харчування в широкому асортименті та достатньому
обсязі, дефіцит товарів по основних групах не спостерігався.
Назва продуктів
харчування
Хліб в/г
хліб І ґатунку
хліб суміш
борошно в. гатунку
борошно І гатунку
крупи:
рис
гречана
пшенична
манна
пшоно
макаронні вироби в.с.
цукор
Масло,жирністю 72,5%
молоко
сметана
сир
М’ясо:
свинина
говядина
ковбаса варена І с.
яйця
м’ясо птиці
олія

Роздрібна ціна, грн.
за 1кг, літр
Стаціонарна торгівля
Ринок
станом на 1
станом на 1
станом на 1 станом на 1
жовтня 2010р
липня 2010р жовтня 2010р липня 2010р
4,00
4,00
4,00
4,00
3,66
3,66
3,66
3,66
3,33
3,33
3,33
3,33
3,60
3,20
4,00
3,00
3,50
2,00
8,85
13,50
3,29
4,00
3,50
4,02
8,95
24,69
7,00
14,88
19,20
36,00
16,63
9,00
18,00
11,00

8,30
8,30
2,60
3,80
2,65
3,68
8,90
42,00
6,30
15,50
29,00
36,00
16,20
4,30
17,90
11,00

9,00
13,50
3,00
3,50
3,00
3,50
8,50
23,00
5,00
15,60
19,00
38,00
16,50
7,50
18,00
9,50

8,50
7,80
2,50
3,50
3,00
3,80
8,00
42,00
3,00
15,50
20,00
35,00
15,25
5,00
17,50
9,00

• Зовнішня торгівля
Зовнішньо – економічну діяльність здійснює державне підприємство Оникіївський
держлісгосп.
Загальний обсяг експортних поставок за січень - вересень 2010 року в порівняні з відповідним
періодом попереднього року склав 138,4%, в т.ч. переробка – 81,9%.
•

Інвестиційна діяльність

Капітальні інвестиції за І півріччя 2010 року
інвестиції
% до відповідного періоду минулого
в основний капітал млн. грн.
року
84,8
112,5
Маловисківський
У І півріччі 2010 року в економіку району спрямовано 87,2 млн. грн. капітальних інвестицій.
Переважну частку 97,2% освоєних обсягів становили інвестиції в основний капітал, у тому
числі на капітальне будівництво витрачено 68,3 млн.грн., придбання машин, обладнання та
інвентарю – 15,7 млн.грн., транспортних засобів – 0,8 млн.грн., капітальний ремонт – 2,1
млн.грн., довгострокових біологічних активів тваринництва-0,1 млн.грн., придбання та
створення інших необоротних матеріальних активів – 0,2 млн.грн. З рахунок усіх джерел
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фінансування освоєно 84,8 млн.грн інвестицій в основний капітал, що на 12,5% більше ніж у І
півріччі 2009 року. Одним із найбільш вагомих джерел фінансування були кошти державного
бюджету за рахунок яких освоєно 44,6% усіх капіталовкладень. Частка цих коштів у
загальному обсязі зменшилась порівняно з І півріччям 2009 року на 33,1%. Зменшилась також
частка витрат за рахунок коштів місцевого бюджету на 0,3%, водночас збільшилась за рахунок
власних коштів підприємств та організацій на 8,4%, не освоювались капіталовкладення за
рахунок кредитів банків та інших позик, інвесторів. Найбільшу частку капіталовкладень
90,6%, або 90,0 млн.грн спрямовано у розвиток промислових видів діяльності, порівняно на
8,5% більше. Це зумовлено збільшенням обсягів інвестицій у добувну промисловість. У
розвиток підприємств сільського господарства спрямовано 6,7 млн.грн, або 6,7% загального
обсягу. Обсяг інвестицій у даний вид діяльності збільшився на 49,1%, збільшились обсяги
інвестицій у розвиток підприємств торгівлі, серед підприємств соціальної сфери спостерігалось
зменшення в установи освіти, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги
Збільшилась частка коштів населення, спрямованих у житлове будівництво. За І півріччя
освоєно 2,2 млн.грн., що у 6,4 раза більше порівняно з відповідним періодом минулого року.
Індивідуальними забудовниками введено в експлуатацію 4 житлові будівлі загальною площею
713 м2, що в 4,4 р. більше.
На розбудову підприємства що будується на базі Новокостянтинівського родовища уранових
руд при плані 255,4 млн. грн. профінансовано 70,3 млн. грн. (кошти державного бюджету, ДП
„Національна атомна енергуюча компанія „Енергоатом”) На капітальні вкладення фінансування
не здійснювалося. Всього освоєно по ДП „Дирекція” протягом звітного періоду 143,8 млн.
грн., з них на капітальні вкладення 107,1 млн. грн. ( різниця за рахунок придбаного і
змонтованого, але не оплаченого обладнання). План гірничих робіт на 2010 рік пройшов
державну експертизу.
•

Бюджетна політика
Стан надходжень до бюджетів усіх рівнів

Зведений бюджет
Державний бюджет
Місцевий бюджет

виконання за січень - вересень 2010 року, млн.. грн..
План
Факт
% до
% до відповідного
плану
періоду минулого року
51,3
52,9
103,2
144,9
22,2
22,7
102,3
226,6
29,1
30,2
104,0
114,0

При плановому завданні надходжень до зведеного бюджету 51,3 млн. грн., отримано 52,9 млн.,
що склало 144,9% до відповідного періоду минулого року.
До державного бюджету надійшло 22,7 млн. грн., або 226,6 %, місцевого 30,2 млн. грн., або
114,0%.
План по власних та закріплених надходженнях бюджету району за січень – вересень поточного
року виконано на 107,3 %, в тому числі: по податку з доходів фізичних осіб – 106,2 %; по платі
за землю – 119,2 %. По місцевих податках і зборах виконання складає 112,6 %. Виконання
уточнених планових показників по власних та закріплених надходженнях по сільських
бюджетах склало – 113,4 %, селищному – 116,2 %, міському - 104,9 %, районному – 104,2%.
Виконання завдань щодо наповнення бюджетів дозволило забезпечити дотримання державних
соціальних гарантій. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних
установ, прострочена кредиторська заборгованість з цих виплат відсутня. Повністю проведені
розрахунки за спожиті енергоносії, в межах планових завдань, забезпечено своєчасну виплату
заходів з виконання державних програм соціального захисту населення.
Проблемним питанням є наявність податкового боргу перед зведеним бюджетом (з
врахуванням штрафних санкцій, пені). На 1 жовтня 2010 року сума боргу складає 5,4 млн. грн.,
але в порівнянні з початком року скорочено на 731,8 тис. грн., або 11,9%. Найбільша питома
вага припадає на підприємства банкрути (ВАТ „Маловисківський цукровий завод” – 2,8 млн.
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грн., ДП „Маловисківський спиртовий завод” – 1,5 млн. грн.). Податковий борг до державного
бюджету складає – 2,0 млн.грн., і зріс до початку року на 135,1 тис.грн., причиною приросту є
щомісячне нарахування розстроченої суми по мировій угоді у справі про банкрутство по ВАТ
„Маловисківський цукровий завод”(20,7 тис.грн.) та внаслідок нарахування штрафних санкцій
по суб’єктах господарювання (80,4 тис.грн.). З метою скорочення податкового боргу платникам
податків направлялись податкові вимоги, в 67 випадках проведено вилучення готівкових
коштів, всього мобілізовано до зведеного бюджету у звітному періоді - 6,6 млн.грн. Питома
вага податкового боргу за податковими зобов’язаннями до зведеного бюджету в
загальнообласному станом на 01.10.2010р. складала 2,07%, станом на 01.01.2010р. – 2,6%.

•

Пенсійне забезпечення
Виконання бюджету

За 9 місяців 2010 року тис. грн.
Факт

Бюджет управління ПФ в т.ч.
надходження власних коштів
надходження з Державного бюджету
Сума недоїмки

180031,9
64392,7
43204,0
2016,3

%
до відповідного
періоду минулого року
116,0
-

Протягом звітного періоду забезпечено своєчасне фінансування та виплату пенсійних виплат.
Середній розмір пенсій з надбавками та доплатами складає 983,28 грн., що на 18,8% більше
відповідного періоду минулого року.
Обліковується 2057 платників внесків та податків.
Заборгованість із страхових внесків на 1 жовтня 2010 року становить 2016,3 тис. грн., і
збільшилася з початком року на 144,9 тис. грн., або на 7,7%. Погашення боргів стримується
підприємствами по яких порушено справу про банкрутство та визнано банкрутами, їх борг
складає 97,3% загального боргу. Незначним (0,5%) залишається борг підприємств, який має
статус “безнадійний” –10,5 тис. грн. З метою погашення боргу складено 18 постанов про
адміністративні правопорушення, подано до суду 8 позовних заяв, на виконанні в органах ДВС
знаходиться рішень суду на суму 12,1 тис.грн., від заходів примусового стягнення отримано –
67,0 тис.грн.
• Доходи населення та заробітна плата
У сфері соціального сектору найбільш актуальним питанням є забезпечення своєчасності
виплати заробітної плати. Середньомісячна заробітна плата по району у І півріччі склала 2067
грн. (показник середньомісячна заробітна плата у розрізі міст та районів розробляється з
періодичністю один раз в квартал за період з початку року) і перевищила прожитковий
мінімум для працездатної особи та мінімальну заробітну плату у 2,3 рази, середній рівень по
Кіровоградській області на 20,6%. Фонд оплати праці – 108,4 млн. грн. (121,5%).
Середньомісячна заробітна плата по району
Програмні завдання
Виконання за
на 2010рік,
січень –
%
червень 2010
року, грн.
105,6
2067,0
Середньомісячна
заробітна плата по району

%
до відповідного
періоду минулого року
108,3
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Заборгованість з виплати заробітної плати станом на 1 вересня 2010 року по економічно –
активних підприємствах складає 404,6 тис. грн.(КП „Енерговодоканал”), банкрутах - 93,2 тис.
грн.
Заборгованість по з/платі
на 1 січня 2010
на 1 вересня 2010
року,
року, тис. грн.
тис. грн..
(операт.)
Всього по району, в т.ч.
74,0
497,8
Економічно активні підприємства
404,6
Банкрути
74,0
93,2
Економ неактивні
-

%
до початку
року
6,7р.
125,9
-

Протягом січня – вересня поточного року перевірено 58 суб”єктів господарювання з питань
оплати праці, дотримання встановленого мінімального розміру. Проведено 9 засідань районної
комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати.
•

Ринок праці

Ринок праці
Безробітні зареєстровані у державній службі зайнятості на 1 вересня 2010 року
Кількість
У % до
Рівень зареєстрованого
зареєстрованих
безробіття
безробітних
на 1 вересня 2010 1
1
на
1 1
1
року
серпня вересня вересня серпня вересня
2010
2009
2010
2010
2009
року
року
року
року
року
1008
97,9
63,1
3,79
3,87
5,94
Маловисківський
Станом на 1 жовтня 2010 року кількість зареєстрованих безробітних складає 1008 осіб, що
становить 63,1% до відповідного періоду минулого року. Рівень зареєстрованого безробіття
складає 3,79.
Протягом звітного періоду створено 432 нових робочих місць, або 96,0% до річного завдання
(450). За рахунок фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття
створено 83 робочих місця. Видано допомогу по безробіттю для організації підприємницької
діяльності 27 особам.
Робочою групою з організації і координації роботи з питань легалізації заробітної плати та
„тіньової” зайнятості населення проведено 18 рейдів, в ході яких обстежено 181 суб’єкт
господарювання, з них 61 на міському ринку. У 19 підприємців виявлено 20 працівників без
належного оформлення трудових відносин, по 5 підприємцях направлено матеріали до
прокуратури. Робочі місця легалізовано.
• Освіта
Бюджет галузі освіти у звітному періоді склав 29,2 млн. грн., в тому числі з районного бюджету
на установи освіти профінансовано 23,5 млн. грн.
Капітальні видатки склали 934,8 тис. грн.. Проведено капітальний ремонт котельні у Злинській
ЗШ І – ІІІ ст., Великовисківській ЗШ, Маловисківській гімназії, ремонт м’якої покрівлі
Кіровської ЗШ, Маловисківської ЗШ №3. Встановлено скло пакети у Паліївській ЗШ. На
поточні ремонти, придбання матеріалів, направлено 105,9 тис.грн. Замінено 69 вікон та 1 двері
в Оникіївській ЗШ І – ІІІ ст. на загальну суму 160,0 тис. грн. за рахунок коштів Проекту ПР
ООН, місцевих бюджетів та громади .
Оздоровлено 1725 дітей, вкладено 292,4 тис. грн.. На харчування витрачено 785,3 тис. грн.
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Всі загальноосвітні школи забезпечені комп’ютерними класами, або окремими комп’ютерами.
Підключено до мережі Інтернет10 закладів. Три школи забезпечено мультимедійними
природно-математичними класами.
Районна програма „Шкільний автобус” забезпечує підвіз 583 учнів та 50 учителів, на ці цілі з
районного бюджету використано 343,5 тис. грн. Задіяно 7 шкільних автобусів.
• Культура
Бюджет галузі культури у звітному періоді склав 3,7 млн. грн., в тому числі з районного
бюджету профінансовано 2,3 млн. грн. Капітальні видатки склали 39,0 тис. грн. На заходи
обласного та районного рівня використало 8,3 тис. грн.
Доходи від платних послуг склали 64,3 тис. грн., які використані за забезпечення матеріально –
технічної бази закладів.
• Медицина
На охорону здоров’я в звітному періоді направлено 13,3 млн. грн., в т. ч з районного бюджету
10,8 млн. грн. Направлено на придбання медикаментів -235,5 тис. грн., харчування 257,7 тис.
грн.. Капітальні видатки склали 51,6 тис.грн.
• Фізична культура і спорт
На розвиток фізичної культури та спорту вкладено 378,2 тис. грн.,
районних заходів 55,0 тис. грн..
•

з них на проведення

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення на 1 серпня 2010 року по району складає 45,936 тис. осіб.

Кількість народжених
Кількість померлих
В т. ч дітей віком до 1 року
Природне скорочення
Кількість шлюбів
Кількість розлучення

Всього

Показники природного руху населення
Всього
2010 рік
Січень –
Січень –
до 2009 року
липень 2009
липень 2010
року
року
284
245
86,3
450
444
98,7
-166
-199
119,9
116
115
99,1
85
85
100,0

Міграційні потоки
Січень – липень 2009 року
Січень – липень 2010 року
прибуло
вибуло
Сальдо
прибуло
вибуло
Сальдо
міграції
міграції
382
330
+52
432
344
+88

Заступник
голови районної
державної адміністрації

С. Жанталай
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