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Про хід виконання програми економічного, 
соціального та культурного розвитку 
Генічеського району за 9 місяців 2016 року

Згідно з рішенням IV сесії районної ради VII скликання від 25 грудня 
2015 року № 25 «Про програму економічного, соціального та культурного 
розвитку Генічеського району на 2016 рік» робота структурних підрозділів 
районної державної адміністрації, виконавчих комітетів міської, селищних та 
сільських рад, установ та організації протягом січня-вересня поточного року 
спрямовувалася на забезпечення виконання основних завдань та досягнення 
встановлених кількісних критеріїв програми економічного, соціального та 
культурного розвитку району на 2016 рік.

За станом на 01 жовтня 2016 року у районі діяло 34 регіональні 
програми, які спрямовані на соціально-економічний та культурний розвиток.

Основні показники роботи господарського комплексу району в 
січні -  вересні 2016 року у відповідності з програмою економічного, 
соціального та культурного розвитку Генічеського району на 2016 рік (далі -  
Програма) засвідчили про наступне.

У фінансовій сфері суб’єктами господарювання району забезпечено 
надходжень до Зведеного бюджету в обсягах 141,9 млн. грн., що на 80,6 % 
(+63,3 млн. грн.) більше проти 2015 року. З них до Державного бюджету 
надійшло -  42,0 млн. грн., до місцевих бюджетів 99,9 млн. грн. (бюджет 
району -  91,4 млн.грн., обласний бюджет -  8,5 млн.грн.), що на 69,0 % 
(+40,8 млн. грн.) більше обсягів відповідного періоду 2015 року.

Загалом забезпечується виконання планових завдань із скорочення 
обсягів податкового боргу. Так, при щомісячному погашенні новоствореного 
податкового боргу на рівні 4,0 %, фактичні показники складають 4,3 -  4,8 %. 
Загальна сума податкового боргу на 01 жовтня 2016 року склала 5,3 млн. 
грн.

До загального фонду бюджету району надійшло доходів в сумі 
91,4 млн.грн., що становить 108,2 % плану на рік затвердженого місцевими 
радами (план 84,5 млн.грн.).

Рівень виконання планових показників з початку поточного року по 
бюджету району склав 135,4 %, понад план отримано 23,9 млн. грн. 
надходжень. У розрізі місцевих бюджетів планові завдання виконані усіма 
радами.



в  реальному секторі економіки району обсяги виробленої продукції 
сільського господарства по всіх категоріях господарств становили 566,3 млн. 
грн., що становить 100,1 %  до рівня минулого року. Прогнозний показник 
Програми на рік виконано на 96,6 %.

Господарствами населення забезпечено 50,3 % виробленої продукції. 
Майже 87 % продукції вироблено у галузі рослинництва (491,8 млн.грн.), 
відповідно 13 % у тваринництві (74,5 млн.грн.).

Обсяги реалізованої промислової продукції склали 28,7 млн. грн., що 
на 30,1 млн. грн. менще ніж торік за рахунок зниження обсягів реалізації на 
фабриці ТОВ «Агрофірма ім. Шевченка». Прогнозний показник програми на 
рік виконано на 44,6 %.

З початку поточного року тривала реалізація встановлених програмою 
завдань у сфері рекреації. Збільщенню туристичного потоку сприяла вміло 
побудована логістична складова, а саме налагодження перевезень 
залізничним транспортом. Придніпровською залізницею проведено 
реконструкцію платформ із збільщенням її довжини по ст. Новоолексіївка 
(450 метрів) та збудовано другу платформу у Генічеську (500 метрів). 
Проводилась рекламна кампанія на ТРК «Ера». З метою пощирення 
інформації про можливості проведення відпочинку на території району, 
суб’єктами господарювання додатково встановлено 10 веб-камер, інформація 
про хід курортного сезону висвітлювалась в мережі Інтернет в режимі он- 
лайн.

За підсумками курортного сезону поточного року кількість туристів, 
які відвідали район, становила 560,0 тис.осіб, що на 36,6 %, або на 150,0 тис. 
осіб більще ніж у минулому році (410,0 тис.). З них 66,4 % (372,0 тис.осіб) 
було розміщено у приватному секторі. Заклади відпочинку для дорослих 
прийняли на відпочинок 97,0 тис. відпочивальників (17,3 % загальної 
кількості), учасниками фестивалів стало близько 1,0 тис. осіб. По дитячих 
закладах оздоровлення прийнято 9,2 тис. дітей з різних регіонів України, з 
них 700 дітей учасників АТО, в тому числі 40 таких дітей з Генічеського 
району. За домовленістю губернаторів, 20 дітей учасників АТО та 
внутріщньо-переміщених осіб відпочили в доз «Ровісник» м. Суми, при 
цьому нащ район відвідало 24 мещканця Сумської та Луганської областей.

Налагоджено співпрацю із обласним центром допомоги воїнам АТО. За 
підсумками літнього сезону по закладах відпочинку району оздоровлено 
59 учасників проведення АТО та членів їх сімей із Херсонській області. 
Через Центр «Оберіг» на базі відпочинку «Арабатська Стрілка» відпочили 
422 учасники АТО та члени їх сімей. Вже другий рік поспіль база 
відпочинку «Колос» безкощтовно надає можливість відпочинку воїнам 
Збройних Сил України, в тому числі учасникам АТО.

За узгодженим графіком здійснювалося оздоровлення ветеранів 
району. Так, близько 30 ветеранів мали можливість відпочити на пансіонатах 
Арабатській Стрілці.



Тривала реалізація державної політики розвитку підприємництва, 
спрямована на створення сприятливих умов для започаткування бізнесу, його 
ведення та розвитку, зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів. За 
рахунок районного бюджету виділено 60,0 тис. грн. на формування єдиної 
системи електронної взаємодії надавачів адміністративних послуг та 
інтеграції до регіонального веб-порталу адмінпослуг Херсонської області, 
отримання іменних ліцензій. Робочі місця адміністраторів облаштовано 
необхідною технікою та меблями.

За січень -  вересень 2016 року до адміністраторів центру надійшло 
5315 звернень від суб’єктів господарювання, надано 5341 послуга. 
В середньому на місяць у ЦНАПі надається близько 600 послуг.

У районі створено сприятливе інвестиційне середовище для приватного 
капіталу, забезпечено умови ефективної взаємодії суб’єктів господарювання 
та органів влади.

Забезпечено представлення району у роботі щорічного Міжнародного 
інвестиційного форуму «Таврійські горизонти: співпраця, інвестиції, 
економічний розвиток».

За підсумками січня-вересня поточного року вже реалізовані 
інвестиційні проекти за пріоритетними для району сферами економіки, а 
саме: проект міжнародної технічної допомоги «Вода для агросектору» 
вартістю 4135,0 тис. грн. (в адміністративних межах Павлівської сільської 
ради відновлено зрошення на площі 429 га, збудовано 4666 метрів 
трубопроводів, прокладено 4 ділянки поливального водогону, встановлено 
8 дощувальних установок «Фрегат») , збудовані дві фотоелектричні станції 
потужністю 6 МВт та 2,5 МВт плановою потужністю з виробництва 
екологічно чистої електроенергії в обсягах 7,2 млн.кВт\год на рік (загальний 
обсяг внесених інвестицій -  206,0 млн.грн., створено 6 нових робочих місця, 
відкрито заклад «Пасаж Резорт», який відповідає сучасному європейському 
рівню (вкладено 7,0 млн. грн. капітальних інвестицій).

Реалізація зазначених вище проектів дала змогу вже залучити у 
розвиток економіки району (за підсумками січня -  червня 2016 року)
268.7 млн. грн. капітальних інвестицій, що складає 15,3 % до 
загальнообласного показника. За обсягами капітальних інвестицій 
Генічеський район зайняв 1 місце серед районів області.

Найбільшу частку загального обсягу капітальних інвестицій,
209.8 млн.грн. або 78,1 % складають витрати в інженерні споруди, 
48,2 млн.грн., або 18,0 % - витрати на придбання машин, обладнання. За 
рахунок кредитів банків освоєно 76,8 %, або 206,3 млн.грн., власних коштів 
підприємств та організацій -20,1 % загального обсягу, що складає 20,6 млн. 
грн.

Додатково залучено 5540,0 тис.грн. прямих державних інвестицій на 
соціально-економічний розвиток району. Кошти спрямовані на 7 проектів, з 
них 6 проектів - з реконструкції газових котелень із встановленням 
твердопаливних котлів по об’єктах соціальної сфери міста (комплекс ЦРЛ, 
ЗОШ № З та ЗОШ № 4, дошкільні навчальні заклади «Казка», «Теремок»,



«Червона шапочка») та 1 проект з відновлення мереж водопостачання у 
смт. Новоолексіївка.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), 
внесених в економіку району, становив 3,9 млн. дол. СІЛА із темпом 
зростання до початку року 100,8 %.

Здійснювалось впорядкування містобудівної документації, а саме: 
розроблені та затверджені у встановленому законом порядку 29 детальних 
планів частин територій району. Сектором архітектури та містобудування 
райдержадміністрації з початку року проведено 10 громадських слухань 
рахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної 
документації. Зареєстровано право власності на земельні ділянки для 
будівництва житлових будинків 4 учасникам проведення АТО.

Продовжено кредитування за програмою «Власний дім» одній особі. 
На зазначені цілі спрямовано 30,0 тис. грн. з районного бюджету.

Діяльність суб’єктів господарювання у сфері торгівлі була 
спрямована на забезпечення населення району необхідними товарами.

Оборот роздрібної торгівлі за підсумками І півріччя 2016 року становив 
563,5 млн. грн. Темп росту до відповідного періоду минулого року -  104,1 % 
(район посідає 4 місце серед інших районів області).

За підсумками січня-вересня 2016 року індекс споживчих цін до грудня 
попереднього року становив по Україні -  106,4 %, по Херсонській області -  
105,4 %, індекс цін на продукти харчування по області склав 98,4 %.

Чисельність населення району складала 59,7 тис. осіб.
Ринок праці характеризується збільшенням звернень громадян з метою 

пошуку роботи. Актуальними на ринку праці району є 23 вакансії.
Рівень безробіття має сезонні коливання і за станом на 01 жовтня 

2016 року становив 1,2 %.
З початку поточного року працевлаштовано 923 незайнятих осіб, 

17 безробітних пройшли курси навчання при районному центрі зайнятості і 
отримали одноразову допомогу для організації підприємницької діяльності. 
Проходили навчання, перенавчання та підвишення кваліфікації 281 особа, 
272 залучено до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового 
характеру.

Тривала робота з легалізації найманої праці. Проведено 42 рейди, 
обстежено 587 суб'єктів господарської діяльності, зафіксовано 569 фактів 
порушень трудового законодавства. Трудові відносини впорядковано по всіх 
суб’єктах господарювання. Членами робочої групи проводилася 
інформаційно - роз’яснювальна робота шодо переваг легальної зайнятості та 
реалізації положень ЗУ «Про зайнятість населення».

Протягом першого півріччя поточного року в районі забезпечено 
стабільну виплату всіх пенсійних зобов’язань.

Середній розмір пенсійних виплат в районі за звітний період зріс на 
43,42 грн., або на 3,0 % у порівнянні з початком поточного року і станом на 
01 жовтня 2016 року становить 1503,64 грн.



Впродовж січня-вересня відбулося збільшення заборгованості з виплати 
заробітної плати по відношенню до початку року на 464,2 тис.грн. і за станом 
на 01 жовтня 2016 року обсяг заборгованості становив 809,6 тис.грн. 
Заборгованість обліковується по 5 підприємствах, з них 204,2 тис. грн. по 
економічно-активних підприємствах (КП «Генічеське БТІ Херсонської 
обласної ради» - 47,6 тис. грн. та філія «Генічеська ДЕД» Дочірнього 
підприємства «Херсонський облавтодор» - 156,6 тис.грн.) та 605,4 тис. грн. 
припадає на підприємства -  банкрути.

У сфері соціального захисту населення забезпечено надання всіх 
державних соціальних гарантій громадянам, які переміщуються з тимчасово 
окупованої території України та районів проведення антитерористичної 
операції. Щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для 
покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово -  
комунальних послуг станом на 01 жовтня 2016 року отримують 
324 заявника. Виплачено грошову допомогу ВПО з початку року на суму 
10595,6 тис. грн.

Під особистою опікою управління соціального захисту населення 
райдержадміністрації перебуває 4 сім’ї загиблих військовослужбовців та 
163 демобілізованих військовослужбовців учасників бойових дій, які 
користуються пільгами у межах встановлених норм згідно чинному 
законодавству. З початку року призначено матеріальну допомогу 
5 учасникам бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції на 
суму 4,1 тис. грн. ,

Надано матеріальну допомогу малозабезпеченим верстам населення на 
суму 31,2 тис.грн. (28 громадян). Забезпечено технічними засобами 
реабілітації 52 осіб та санаторно-курортними путівками 12 інвалідів 
загального захворювання.

У сфері житлово-комунального господарства рівень оплати послуг 
населенням становив 117,5 %. За даним показником район займає 8 місце 
серед районів області.

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг за їх видами 
становив: за послуги з утримання будинків та при будинкових територій -
92.1 % , з вивезення ТПВ -  97,0 %, з централізованого водопостачання -
92.1 %.

Майже зо % домогосподарств району отримують державну допомогу у 
вигляді субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг та на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 
побутового палива. Так, середній розмір субсидії становить відповідно
86.2 грн. та 2076,9 грн.

Децентралізація влади у фінансовій сфері, яку розпочато ще у 
2014 році, дала змогу заощадити фінансові ресурси районного бюджету, які в 
цьому році успішно використовуються на вирішення проблемних питань у 
гуманітарній сфері району.

У галузі освіти відновлено діяльність дошкільного закладу «Івушка» у 
м. Генічеськ. На зазначені цілі спрямовано майже 1 млн. 370 тис грн., з них



з районного бюджету в цьому році використано 1 млн. 222 тис. грн. та 
близько 140,0 тис. грн. коштів спонсорської допомоги у 2015 році. Створено 
навчально-виховний комплекс «Генічеська школа І-Ш ступенів № З -  
дошкільний навчальний заклад» та вирішено питання його фінансування. 
Розпочато роботу трьох груп.

Значну увагу приділено реалізації заходів з національно-патріотичного 
виховання дітей та учнівської молоді. На базі районного Палацу творчості 
дітей та юнацтва відкрито Центр національно-патріотичного виховання, який 
став осередком становлення громадянина -  патріота нашої країни.

Забезпечено належний рівень матеріально-технічної бази навчальних 
закладів та установ освіти району. Так, проведено ремонт покрівель (82,1 тис. 
грн.), ремонт систем опалення (16,6 тис. грн.), замінено опалювальні котли 
(168,8 тис.грн.) та інші роботи. Розпочато роботи з капітального ремонту 
системи опалення ПВК Гімназія із заміною застарілого котла (373,0 тис. 
грн.). Відповідно до завдань Програми завершується капітальний ремонт 
актової зали Партизанської ЗОНІ, вже використано 150,6 тис. грн. З метою 
забезпечення економії енергоресурсів та збереження тепла у будівлях 
навчальних закладів району проведено роботи по заміні 201 вікна на 
металопластикові конструкції на суму 722,2 тис. грн.

Забезпечено ржалізацію завдань Програми у галузі охорони здоров’я. В 
рамках формування мережі центрів екстреної медицини на території району 
відповідно до соціальних потреб відкрито пункт постійного базування у 
с. Рівне та пункт тимчасового базування у с. Щасливцеве. За рахунок коштів 
районного бюджету (60,0 тис. грн.) придбано легковий автотранспорт для 
Генічеської лікарської амбулаторії. Тривало оснашення медичних закладів 
сучасним обладнанням, а саме, придбано АВР на дизель-генератор 
потужністю 70 кВт для забезпечення І категорії електропостачання лікарні 
(56,0 тис. грн. коштів районного бюджету). З метою приведення лікувально- 
профілактичних закладів у відповідність до санітарних норм за рахунок 
коштів районного бюджету проведено капітальний ремонт покрівлі 
травматологічного відділення Генічеської центральної районної лікарні 
(292,7 тис. грн.), ремонт процедурного кабінету дитячого відділення 
(20,0 тис. грн., благоустрій території лікарні із оновленням тротуарного 
покриття.

На проведення медичних оглядів працівників галузі освіти використано 
212,3 тис. грн. районного бюджету.

Реалізація державної політики у сфері культури району здійснювалась 
відповідно до наявних програм, редакція яких оновлена з початку року. 
Проведено Всеукраїнський фестиваль національних культур «Таврійська 
родина», виготовлено збірник історично - краєзнавчих фотонарисів 
«Генічеськ і генічане» (221,0 тис. грн.), поповнено бібліотечні фонди 
(66,9 тис.грн.). Вжито заходів щодо покращення матеріально-технічної бази 
закладів культури. Так, проведено ремонт опалювальної системи 
Генічеської естетичного виховання (127,0 тис. грн.), відремонтовано дах 
приміщення бібліотеки для дітей (3,0 тис. грн.), встановлено кондиціонери у



краєзнавчому музеї, центральній районній бібліотеці та районному будинку 
культури (52,3 тис. грн.). На реалізацію зазначених вище заходів спрямовані 
кошти районного бюджету.

Тривала реалізація завдань Програми у сфері фізичної культури і спорту. 
Забезпечено участь спортсменів району у змаганнях різного рівня відповідно 
до календарю змагань. За рахунок районного бюджету покращено 
матеріально-технічну базу спортивних закладів (придбано столи для тенісу 
настільного, сетка на батут).

Виходячи з наведеного та керуючись статтею 6, 
пунктом 2 частини першої статті 13, пунктом З частини першої статті 16, 
статтею 17, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Керівникам структурних підрозділів районної державної 
адміністрації, установ та служб, відповідальних за формування та 
супроводження показників, проводити щомісячний аналіз основних 
показників економічного і соціального розвитку району, відповідно до 
компетенції.

2. Управлінню економічного розвитку і торгівлі районної державної 
адміністрації:

2.1. Тримати на постійному контролі стан реалізації інвестиційних 
проектів за пріоритетними сферами економіки району, в тому числі за 
рахунок коиггів державного бюджету.

2.2. Здійснювати координацію роботи структурних підрозділів 
районної державної адміністрації, установ і служб, відповідальних за 
супроводження показників соціально-економічного розвитку району, щодо 
недопущення погіршення їх значень.

3. Управлінню агропромислового розвитку районної державної 
адміністрації сприяти залученню інвесторів для реалізації інвестиційних 
пропозицій у галузі сільського господарства, а саме: з організації 
виробництва по глибокій переробці молока та з відродження вівчарства у 
районі.

4. Управлінню соціального захисту населення районної державної 
адміністрації:

4.1. Продовжити роботу стосовно вжиття, в межах чинного 
законодавства, всіх заходів впливу на керівників підприємств-боржників з 
метою погашення ними заборгованості з виплати заробітної плати на 
економічно активних підприємствах та забезпечення ліквідації неактивних 
підприємств.

4.2. Забезпечити проведення рейдів робочих груп з питань легалізації 
оплати праці та зайнятості населення відповідно до графіку.

4.3. Проводити постійну інформаційно-роз’яснювальну кампанію із 
суб'єктами господарської діяльності шодо економічних, соціальних і етичних 
переваг отримання легальних доходів, детінізації зайнятості.

5. Відділу розвитку інфраструктури, з питань надзвичайних ситуацій та 
житлово-комунального господарства районної державної адміністрації:
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5.1. Тримати на постійному контролі стан розрахунків споживачів, 
зокрема населення району, за спожиті житлово-комунальні послуги з метою 
недопущення погіршення їх значень.

5.2. Забезпечити систематичне інформування населення щодо реалізації 
державної політики з питань енергозбереження та раціонального 
використання енергоресурсів.

5.3. Сприяти впровадженню заходів із енергозбереження на території 
району, в тому числі по закладах, які утримуються за рахунок бюджетних 
коштів, а саме з реалізації проектів з реконструкції газових котелень.

6. Рекомендувати виконавчим комітетам міської, селищних, сільських 
рад активізувати роботу із виготовлення та просування проектів, які 
спрямовані розв’язання проблемних питань громад та які можливо 
реалізовувати в тому числі за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку.

7. Керівникам структурних підрозділів районної державної 
адміністрації, установ та служб, виконавчим комітетам міської, селищних, 
сільських рад з метою вирішення проблемних питань розвитку громад 
району, щокварталу, до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, 
надавати управлінню економічного розвитку і торгівлі районної державної 
адміністрації перелік проблем місцевого значення, вирішення яких потребує 
допомоги центральних органів виконавчої влади.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови районної державної адміністрації Сищенка О.А.

О.С. Воробйов
Голова районної 
державної адміністрації


