
Підсумки соціально-економічного розвитку Подільського
району за січень-вересень 2019 року

Станом на 01.10.2019 року продовжується сівба озимих культур під урожай 2020 року та збирання урожаю пізніх
сільськогосподарських культур - соняшнику, кукурудзи, сої.

1. Посів озимих культур.

Під урожай 2020 року планується посіяти  озимих культур по району на площу  – 23 тис.га, (2018р. - 22,6 тис.га), в
т.ч. по с/г підприємствам – 20,8 тис.га (2018р. - 20,8тис.га).

З них на зерно всього – 20,9 тис.га, в т.ч. по с/г підприємствам – 18,8тис.га (2018р. - 18,8тис.га).

        Крім того, озимий ріпак планується посіяти на площу – 2,1тис.га, в т.ч. по с/г підприємствам – 2 тис.га (2018р -
2,0тис.га).

            Станом на 01.10.2019 року сільгосппідприємствами посіяно озимого ріпаку на площу - 919га або 44% від
плану.

        2. Збір пізніх культур.

Станом на 01.10.2019 року сільгосппідприємствами зібрано соняшника з площі 9491га, що складає 100% від площі
збирання ( 9491га). Намолочено - 25737тон, урожайність - 27,1ц/га. Це - третє місце по області серед 26 районів.

Кукурудза на зерно убрана на  площі - 4137га, або 100%, зібрано - 23225тон, урожайність - 56,1ц/га.

Сої зібрано - 3961га, або 100% від площі збирання, зібрано - 9040тон, урожайність - 22,8%, Це - перше місце по
області серед 26 районів.

3. Станом на 01.10.2019 року виплачено орендної плати за земельні паї за 2019 рік в сумі - 35млн.267,6тис.грн.,
або 45,6% від загальної нарахованої суми орендної плати на 2019 рік (77млн. 380,1тис.грн.), що складає 8,1% від
нормативної грошової оцінки землі.

       4. Станом на 01.10.2019р. по сільгосппідприємствам поголів'я ВРХ склало: 103гол., (2018р. - 113гол.) в т.ч.
корови - 29гол. (2018р. -21гол.).

- Свиней - 286 гол.(2018р. - 375гол.)

- Вівці і кози - 992гол. (2018р. - 467гол.)

Виробництво м'яса:

- ВРХ - 92,85ц; (2018р. - 254,58ц)

- Свиней - 104,0ц; (2018р. - 176,0ц)

- Овець і кіз – 63,42ц; (2018р. – 38,09ц)

- Молока - 299ц, (2018р. - 1030,0ц)

Реалізовано м’яса:

-      ВРХ - 51,2ц; (2018р. – 532,08ц)

-      Свиней - 68,0ц; (2018р. - 196,8ц)

Овець і кіз - 38,0ц; (2018 - 61,17ц).

         За оперативними даними по ф. № 1-ПВ «Звіт з праці» середньомісячна заробітна плата працівників
Подільського району у серпні  2019 року становила 4595,00 грн., до попереднього місяця 2019-105,3 %, до
відповідного періоду 2018 року 82,4%, до обласного показника – 49,3 %.     



        Станом на 01.10.2019 року управлінням соціального захисту населення здійснено 14 перевірок - вивчення
стану щодо дотримання законодавства про працю та оплату праці, у сфері легалізації заробітної плати та
зайнятості населення. З початку року порушень, зокрема використання найманої праці без оформлення трудових
відносин, не виявлено. Всього обсяг виявленої та легалізованої заробітної плати станом на 01.10.2019 року
складає 16,7 тис. грн., в тому числі за результатами проведених перевірок - вивчення стану щодо дотримання
законодавства про працю та  оплату праці підприємствами району.

        Заборгованість з виплати заробітної плати на підприємствах Подільського району станом на 01.09.2019 року,
відсутня.

          Станом на 01.10.2019 року призначено субсидії на тверде паливо - 1423 особам, на загальну суму – 4209,4
тис. грн. Середній розмір субсидії складає 2958,12 грн.    Профінансовано - 4111,9 тис. грн. Заборгованість – 97,5
тис. грн.     

          Питання своєчасної сплати населенням за використані житлово-комунальні послуги, енергоносії та
недопущення зростання заборгованості знаходиться під постійним контролем сектору житлово – комунального
господарства районної державної адміністрації.

          За  інформацією КП «Куяльницьке» щодо заборгованості з різниці між фактичними витратами та тарифами
на послуги з централізованого водопостачання  та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення
для населення станом на 01.10.2019 року становить 241,6 тис. грн.

          Сплата  комунальних послуг населенням Подільського району здійснюється своєчасно та в повному обсязі.

          Станом на 01.10.2019 року на обліку в органах державної реєстрації Подільського району знаходяться  694
суб’єктів господарської  діяльності, з них  221 юридичних  осіб та   473 фізичних осіб-підприємців.

          Станом на 01.10.2019 року ТОВ «Котовський ВРЗ «Південремверстат» продукцію не виробляє. Керівництвом
проводиться робота для залучення інвестицій.

З 01.08.2016 року ПАТ «Південтехгаз» призупинило свою виробничу діяльність. Всі споруди опломбовано та
знаходяться під охороною.

         Одним з пріоритетних напрямків роботи в районі визначено розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, а саме: усиновлення дітей, влаштування дітей під опіку та піклування
в сім’ї громадян, в дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї. Службою у справах дітей райдержадміністрації
продовжується робота щодо розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.

        Станом на 01.10.2019 року на обліку служби у справах дітей райдержадміністрації перебуває 135 дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них, влаштовано під опіку – 110, в прийомні сім’ї – 13, в дитячі
будинки сімейного типу – 7, в державні дитячі та навчальні заклади – 3 дитини вказаної категорії. Відносно 2 дітей,
які були тимчасово влаштовані в сім’ю знайомих, відбувся процес усиновлення, рішення суду набирає чинності.
Відсоток охоплення сімейними формами виховання складає 96,3 %.

        На місцевому обліку з усиновлення перебуває 25 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
На обліку кандидатів в усиновлювачі перебуває 1 подружня пара, відносно якої рішення суду про усиновлення двох
дітей набирає чинності.

          В районі проживають 63 сім’ї опікунів, піклувальників, в яких виховується 101 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, функціонують 5 прийомних сімей, в які влаштовано 11 дітей (в т.ч. 2 – особи
з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

Здійснюється постійний моніторинг за умовами утримання, виховання та забезпечення дітей, які перебувають у
сімейних формах виховання. Так, протягом вересня 2019 року відбувалася взаємозвірка між службою у справах
дітей та навчальними закладами адміністрації щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

         За 9 місяців 2019 року надійшло трансфертів з державного бюджету в сумі 50114,1 тис. грн.



        Станом на 01.10.2019 року профінансовано 50114,1 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду 49135,9 тис. грн.., по
спеціальному фонду 978,2 тис. грн.

        Фінансування за вересень місяць 2019 року – 5700,1тис. грн., в тому числі: по загальному фонду – 4721,9 тис.
грн., по спеціальному фонду 978,2 тис. грн.


