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Про підсумки виконання основних показників Програми соціальноекономічного та культурного розвитку району за І квартал 2020 року
Розглянувши підсумки виконання основних показників Програми
соціально-економічного та культурного розвитку району за І квартал 2020 року,
колегія райдержадміністрації відмічає, що в районі проводилась робота,
спрямована на розвиток та стабілізацію галузей економіки району, соціального
захисту населення, надання адресної підтримки малозабезпеченим верствам
населення, створення нових робочих місць, розвиток гуманітарної сфери району,
забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, дотримання мінімальних
гарантій в оплаті праці підприємствами, організаціями усіх форм власності та
забезпечення надходження доходів до бюджетів усіх рівнів.
Під урожай 2020 року сільгоспвиробники Запорізького району, запланували
посіяти 28,3 тис. га зернових культур (89,3% до 2019 року). Восени вже був
проведений посів озимих зернових культур на площі - 26,7 тис. га (106,3% до
минулого року), у т.ч. озимої пшениці - 22,9 тис. га (101,3%), озимого ячменю 3,3 тис. га (132,0%). Крім того озимий ріпаіс посіяно на площі - 8,9 тис. га
(130,9%). Ярі зернові культури заплановано посіяти на площі 5,3 тис. га (80,3%).
На цей час у доброму та задовільному стані перебуває до 90,0% або
23.6 тис. га посівів озимих зернових культур, 10% або 2,7 тис. га - слабкі та
зріджені посіви, також у доброму стані знаходяться 6117 га озимого ріпаку або
68%, у задовільному 1530 га або 17%, слабкі та зріджені посіви 1201 га або 13%.
Забезпеченість господарств мінеральними добривами складає 98,3%, на цей
час придбано 813 тонн в діючій речовині і вже підживлено озимих зернових
культур на площі 29,0 тис. га, з них озимої пщениці 22,9 тис. га, озимого ячменю
- 3,3 тис. га, крім того озимого ріпаку - 8,9 тис. га.
Наразі триває проведення передпосівної підготовки ґрунту; забороновано
23.6 тис. га, культивацію проведено на площі 5,9тис. га. Посіяно ранніх зернових
та зернобобових культур на площі 2099 га, (92%), з них: 128,0 га - ярого ячменю
(36%), гороху - 1955 га (102%).

Аналіззпючи виконання основних показників в галузі тваринництва за
підсумками І кварталу 2020 року, необхідно зазначити, що в господарствах
району виробництво молока становить 467,4 тонн, що на 36,5 тонн менше
минулорічного показника (92,8 %). У І кварталі 2020 року від однієї корови було
отримано 1537,5 кг молока, тоді як у 2019 році 1657,6 кг.
За І квартал 2020 року до загального фонду місцевих бюджетів району
надійшло доходів 13 588,2 тис. грн., що до плану на січень - березень 2020 року
(11 807,0 тис. грн.) становить 115,1%. Перевиконання складає 1 781,2 тис. грн.
Видаткову частину бюджету району виконано по загальному фонду на 25,7
% до уточненого річного плану. При уточненому річному плані на рік
152 026,3 тис. грн. профінансовано 39 096,3 тис. грн. видатків.
Кредиторська заборгованість по видаткам, які фінансуються за рахунок
коштів місцевих бюджетів, станом на 01.04.2020 року відсутня.
Управлінням соціального захисту населення райдержадмінІстрації (далі )щравління) зареєстровано 206 колективних договорів.
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ
та організацій Запорізького району станом на 01.01.2020 рік склала 8981,98 грн., у
порівнянні з відповідним періодом 2019 роком 7068,94 грн. збільшилась на 27,1%.
За оперативними даними станом на 01.04.2020 заборгованість із виплати
заробітної плати у Запорізькому районі склала 504,6 тис. грн. по Державному
підприємству авіаційного профілю «Запорізький центр льотної підготовки ім.
Маршала авіації О.І. Покришкіна» (далі - ЗЦЛП ім. Покришкіна), графік
погашення заборгованості, наданий керівником підприємства у лютому поточного
року, не виконується.
Управління працює за принципом «єдиного вікна».
3490 сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства, малозабезпеченим сім’ям,
ІНШИМ незахищеним категоріям громадян призначено та виплачено державну
соціальну допомогу на загальну сз^иу 21,1 млн.грн.
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Станом на 01.04.2020 року в єдиному державному реєстрі житлових
субсидій перебуває 12024 домогосподарства, з них отримують субсидію в
опалювальний період - 3781 домогосподарство у готівковій та безготівковій
формі на загальну суму 2,5 млн.грн.
Щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, у тому
числі на оплату житлово-комунальних послзт, призначено 90 сім’ям вимушено
переміщених осіб.
Сума витрат за І квартал 2020 року склала 411,7 тис. грн.
Упродовж першого кварталу 2020 року комплекс різноманітних послуг та
матеріального забезпечення отримав 471 безробітний, який перебзшав на обліку в
Запорізькій районній філії, що на 3% менше минулорічного показника (487 осіб у
2019 році).
За сприяння служби зайнятості з початку 2020 року 212 осіб знайшли
роботу, в тому числі 111 —до набуття статусу безробітного. Незважаючи на
зменшення кількості осіб, що зверталися упродовж звітного періоду за
сприянням у працевлаштуванні, рівень працевлаштованих збільшився на 1%.

Керуючись статтями 13, 16, 17 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», з метою виконання основних показників Програми соціальноекономічного та культурного розвитку району на 2020 рік, затверджених
рішенням районної ради від 24.12.2019 № 1 «Про звіт голови
райдержадміністрації ш;одо виконання» Програми соціально-економічного та
культурного розвитку району за 2019 рік та про Програму соціальноекономічного та культурного розвитку ^й он у на 2020 рік» за результатами
засідання колегії райдержадміністрації.
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Начальників структурних підрозділів райдержадміністрації: управління
соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ фінансів
райдержадміністрації, проаналізувати підс)^ки роботи відповідних галузей за І
квартал 2020 року, вжити дієвих заходів щодо усунення виявлених недоліків та
безумовного виконання показників Програми соціально-економічного та
культурного розвитку району на 2020 рік, затвердженої рішенням районної ради
від 24.12.2019 № 1.
2. Запорізькій райдержадміністрації вжити заходи щодо завершення посіву
ярих культур в оптимальні технологічні терміни.

3.
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
забезпечити:
1) реалізацію заходів державних програм щодо соціального забезпечення та
соціального захисту інвалідів, сімей з дітьми, малозабезпечених сімей;
2) контроль по дотриманню законодавства про працю суб’єктами
господарювання в частині додержання мінімальних гарантій в оплаті праці та
погашенню боргів з заробітної плати.
4. Рекомендувати сільським та селипщим головам, зобов’язати відділ
фінансів райдержадміністрації протягом II кварталу 2020 року забезпечити
контроль за виконанням помісячних планових показників дохідної частини
місцевих бюджетів.
5. Рекомендувати Запорізькому управлінню ГУ ДПС у Запорізькій області
вжити заходів щодо зменшення існуючої та недопущення виникнення нової
заборгованості з платежів до місцевих бюджетів.
6. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:
під особистий контроль питання своєчасної та у повному обсязі
виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, забезпечити
безумовне виконання статті 51 Бюджетного кодексу України в частині утримання
- ВЗЯТИ

- забезпечити ефективне управління коштами, дотримуватися жорсткого
режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної
дисципліни;
- здійснити аналіз споживання енергоносіїв в розрізі бюджетних установ у
вартісних та натуральних показниках, запровадити заходи з енергозбереження.
Забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову
енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які
споживаються бюджетними установами.
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7. Запропонувати Запорізькому приміському об’єднаному управлінню
Пенсійного фонду України в Запорізькій області протягом року вжити конкретних
заходів щодо забезпечення погашення заборгованості з обов’язкових платежів до
Пенсійного фонду України.
8. Запропонувати Запорізькій районній філії Запорізького обласного
центру зайнятості протягом року забезпечити виконання Програми зайнятості
населення Запорізького району у 2020 році.
9. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови
райдержадміністрації від 24.04.2019 № 161 «Про підсумки виконання основних
показників Програми соціально-економічного та культурного розвитку району за
І квартал 2019 року».
10.
Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови райдержадміністрації Чудеснову С.І.
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