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Про звіт про виконання Програми
економічного і соціального розвитку
Маловисківського району за 2010 рік
Заслухавши та обговоривши звіт „Про виконання Програми економічного і
соціального розвитку Маловисківського району за 2010 рік”, районна рада відмічає, що
функціонування економіки та соціальної сфери району відбувалося в умовах, які сформувалися
в українській економіці. Протягом звітного періоду робота структурних підрозділів
райдержадміністрації була спрямована на забезпечення виконання основних завдань програми
економічного і соціального розвитку на 2010 рік.
Результатом реалізації завдань є: у фінансовому секторі планові завдання у 2010 році
перевиконано по доходах державного та місцевих бюджетів, відповідно на 62,6% та 11,1%. До
бюджетів усіх рівнів надійшло 67,9 млн. грн., що становить 102,0% до завдання та 126,1% до
відповідного періоду минулого року.
До бюджету району надійшло 115,2 млн.грн., з них власні надходження склали 31,8
млн.грн., або 100,5%. Місцевих податків і зборів за рік надійшло 413,3 тис.грн., або 101,0% до
плану. Це дозволило виконати завдання щодо забезпечення дотримання державних соціальних
гарантій та спрямувати частину коштів на соціально-економічний розвиток, забезпечити
своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, провести розрахунки за
спожиті енергоносії, в межах планових завдань та своєчасне виконання заходів державних
програм соціального захисту населення.
Фінансовий результат по колу звітуючих підприємств складає 11,7 тис.грн. прибутку.
Середньомісячна заробітна плата склала 2133,0 грн., яка є найбільшою в області.
Середній розмір пенсій з надбавками та доплатами зріс на 18,7% і складає 995,97 грн.
У промисловій галузі всі підприємства працювали у звичайному режимі. Виробництво
товарної продукції до відповідного періоду минулого року склало 109,2%.
Забезпечено виконання планових показників видобутку уранової сировини по
Смолінській шахті.
Обсяг виробництва валової продукції по сільськогосподарських підприємствах району
склав 85,4 млн. грн., що становить 104,6 % до відповідного періоду минулого року.
На впровадження енергозберігаючих технологій залучено 10,6 млн.грн., економічний
ефект склав 2,4 млн.грн.
Введено в експлуатацію житла загальною площею 2509 м.кв., що у 3 рази більше 2009
року.

Обсяг роздрібного товарообороту склав 79,7 млн.грн., або 104,7%.
У гуманітарній сфері району значна увага приділялась питанням забезпечення
стабільного функціонування закладів.
Введено в експлуатацію шляхопровід на 997 км ділянки Шевченкове – Помічна у
м. Мала Виска, який не функціонував через аварійний стан.
Укладено Соціальну Угоду між районною державною адміністрацією, районною
радою та ДП „Схід ГЗК” про надання благодійної допомоги в сумі 300,0 тис.грн. щорічно
терміном на 5 років.
Разом з тим, за 9 місяців 2010 року обсяг інвестицій в основний капітал, в порівнянні з
відповідним періодом минулого року, складає 62,3%, освоєно 113,4 млн. грн.
У сільському господарстві не подолано негативну тенденцію скорочення поголів’я
великої рогатої худоби, в порівнянні з минулим роком.
Проблемними залишаються питання погашення заборгованості із виплати заробітної
плати працівникам підприємств району (193,0 тис. грн.), боргів до Пенсійного фонду (1923,8
тис. грн.) та податкового боргу (6,5 млн. грн.).
Значним є рівень зареєстрованого безробіття в районі.
На підставі статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та
враховуючи вищезазначене,
районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Звіт „Про виконання Програми економічного
Маловисківського району на 2010 рік” затвердити.

і

соціального

розвитку

2. Відзначити, що районною державною адміністрацією, територіальними органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування вжито комплекс заходів, спрямованих
на забезпечення виконання основних завдань і показників програми економічного і соціального
розвитку району на 2010 рік.
3. Зняти з контролю рішення районної ради від 26 лютого 2010 року № 326 „Про
програму економічного і соціального розвитку Маловисківського району на 2010 рік”.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради.

Голова районної ради

С.Сосновська

