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

Згідно статистичних та оперативних даних стан підготовки сільгосппідприємств Подільського району до весняно-
польових робіт у 2019 році, станом на 01.07.2019 року, наступний:

1. Посів озимих культур.

Під урожай 2019 року всього посіяно озимих культур по району – 23828га, (2018р. - 22599га), в т.ч. по с/г
підприємствам – 21624га (2018р. - 20849га).

З них на зерно всього – 20798га, в т.ч. по с/г підприємствам – 18698га (2018р. - 18809га).

З них:

- озима пшениця – 15961га, в т.ч. по с/г підприємствам – 13861га (2018р - 13564га).

- озимий ячмінь – 4837га, в т.ч. по с/г підприємствам – 4837га (2018р. - 5245га).

Крім того, озимий ріпак – 3030га, в т.ч. по с/г підприємствам – 2926га (2018р - 2040га).

        До збирання ранніх зернових і зернобобових підлягає – 19424 га, в т.ч.:

- оз. пшениці – 13861 га;

- оз. ячменя  - 4837 га;

- яр. ячменя – 5,8 га;

- гороху – 716 га;

- вівса – 4 га.

Крім того, ріпаку  всього – 2996га, в т.ч. озимого – 2996 га.

2. Об’єм посіву ярових культур.

Згідно структури посівних площ об’єм посіву ярих культур по всім категоріям господарств складає всього – 29460га,
в т.ч. по с/г підприємствам – 20389га.

В т.ч. по культурам по с/г підприємствам:

- зернобобових (гороху) – 585га

- кукурудзи на зерно – 6500га

- вівса – 4га

- технічних – 13тис.га

в т.ч. соняшника – 10 тис. га

        сої               - 3 тис. га

- кормових           - 300 га.

Станом на 01.07.2019 року посіяно ярих культур всього – 20405 га або 100%.

В тому числі:

       - гороху - 716га або 122% від прогнозу посіву ярих культур;

            - вівса - 4га або 100% від прогнозу посіву ярих культур;



            - соняшнику - 9469га або 95%;

            - ярого ріпаку - 70га;

            - кукурудзи на зерно - 6069га або 93%;

            - кукурудзи на силос - 102га або 102%;

       - сої - 3961га або 132% від прогнозу;

            - ярого ячменя - 5,8га;

            - тютюну – 4га;

       - баштан продовольчий – 3 га;

            - овочів - 1 га.

Під урожай 2019 року зроблено підкормку на всій площі - 23,8тис.га.

На теперішній час захист посівів озимих сільськогосподарських культур проведено в повному об’ємі, а саме:

- оброблено озимих культур гербіцидами від бур’янів - 23,8тис.га або 100%;

- оброблено озимих культур фунгіцидами від хвороб - 23,8тис.га або 100%;

- оброблено озимих культур інсектицидами від шкідників - 24800га або 100%.

Станом на 01.07.2019 року завершено проведення захисту посівів ярих сільськогосподарських культур, а саме:

- оброблено ярих культур гербіцидами від бур’янів - 20,4тис.га або 100%;

- оброблено ярих культур фунгіцидами від хвороб - 20,4тис.га або 100%;

- оброблено ярих культур інсектицидами від шкідників - 20,4тис.га або 100%.

         В районі розпочалась зборка ранніх зернових і зернобобових культур.

Станом на 02.07.2019 року по сільгосппідприємствам району обмолочено  всього - 2579га ранніх зернових та
зернобобових культур, або 13,3% від  площі збирання (19424га), намолочено - 9164т, середня врожайність склала -
35,5ц/га. В тому числі:

- Озимий ячмінь. Обмолочено - 2214га, намолочено - 8353т, урожайність - 37,7ц/га.

- Горох. Обмолочено - 365га, намолочено - 811т, урожайність - 22,2ц/га.

Крім того, зібрано озимого ріпаку - 130га, намолочено - 316т, урожайність - 24,3ц/га.

3. Станом на 01.07.2019 року виплачено орендної плати за земельні паї за 2019 рік в сумі - 3млн.708,4тис.грн.,
або 5% від загальної нарахованої суми орендної плати на 2019 рік (73млн. 641,4тис.грн.), що складає 8,1% від
нормативної грошової оцінки землі.

4. Станом на 01.07.2019р. по сільгосппідприємствам поголів'я ВРХ склало: 112гол., (2018р. - 116гол.) в т.ч. корови -
31гол. (2018р. -21гол.).

- Свиней - 253 гол.(2018р. - 363гол.)

- Вівці і кози - 995гол. (2018р. - 534гол.)

Виробництво м'яса:

- ВРХ - 68,05ц; (2018р. - 221,8ц)

- Свиней - 64,0ц; (2018р. - 106ц)

- Овець і кіз – 49,7ц; (2018р. – 9,56ц)



- Молока - 204ц, (2018р. - 850ц)

Реалізовано м’яса:

       - ВРХ - 16,4ц; (2018р. – 523,38ц)

       - Свиней - 51ц; (2018р. - 99,8ц)

       - Овець і кіз - 24ц; (2018 - 31ц).

 

За оперативними даними по ф. №1-ПВ «Звіт з праці» середньомісячна заробітна плата працівників Подільського
району у травні  2019 року становила 6686,00 грн., (74,8 % від середнього рівня по Одеській області).     

Станом на 01.06.2019 року управлінням соціального захисту населення здійснено 9 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 01.07.2019 року складає 10,4 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 01.06.2019 року,
відсутня. 

Станом на 01.07.2019 року призначено субсидії на тверде паливо - 1298 особам, на загальну суму – 3887,6 тис.
грн., середній розмір субсидії складає 2995,07 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 01.07.2019 року становить 241,6 тис. грн.

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

 Станом на 01.07.2019 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 01.07.2019 року ТОВ «Котовський ВРЗ «Південремверстат» продукцію не виробляє. Керівництвом
проводиться робота для залучення інвестицій.

З 01.07.2016 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 01.07.2019 року на обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, служби у
справах дітей райдержадміністрації перебуває 140 дітей, з них влаштовано під опіку - 112, в прийомні сім’ї -13, в
дитячих будинків сімейного типу – 7, в державних дитячих та навчальних закладах – 5.

         4 дітей даної категорії, що становить 2,86%, знаходяться в дитячих державних закладах різної форми
підпорядкування (в будинках дитини – 1, навчальні заклади І рівня акредитації - 3. Відносно 2 дітей у судовому
порядку встановлено факт батьківства, на даний час рішення суду набирає чинності. 2 дітей перебувають в сім’ї
знайомих, готуються документи на їх усиновлення.



         На території району функціонують 63 опікунські сім’ї, в яких виховується 103 дитини-сироти та дитини,
позбавленої батьківського піклування, 5 прийомних сімей, в яких виховується 11 дітей. Сім’ям, в яких виховуються
діти зазначеної категорії, щомісячно виплачуються державна соціальна допомога, 18 дітей отримують пенсі по
втраті піклувальника,

        На місцевому обліку з усиновлення перебувають 28 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.

         Подружжя пара, яка перебуває на обліку кандидатів в усиновлювачі, отримано висновок про доцільність
усиновлення двох дітей, які тимчасово проживають в цієї сім’ї.

          Здійснюється постійний моніторинг за умовами утримання, виховання та забезпечення дітей, які
перебувають у сімейних формах виховання. Так, протягом червня 2019 року службою у справах дітей
райдержадміністрації проведена відповідна перевірка в 1 прийомній сім’ї, 8 опікунських сім’ях, в яких виховується
17 дітей.

        За І півріччя 2019 року надійшло трансфертів з державного бюджету в сумі 33752,0 тис. грн.

        Станом на 01.07.2019 року профінансовано 33752,0 тис. грн., в т. ч. за червень місяць 2019 року – 5311,4 тис.
грн.

 

 

Начальник відділу економічного

розвитку, інфраструктури і торгівлі 

Подільської районної державної

адміністрації                                                                                              Ольга ЄСИПЕНКО      


