
Підсумки соціально-економічного розвитку Подільського
району за січень – квітень 2019 року

Згідно статистичних та оперативних даних стан підготовки сільгосппідприємств Подільського району до весняно-
польових робіт у 2019 році, станом на 01.05.2019 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).

2. Стан посіву озимих зернових культур.

Станом   на 01.05.2019г. озимі культури знаходяться:

- 10892га або 52,4% в доброму стані;

- 8145га або 39,2% в задовільному стані; 

- 1761га або 8,5%  - слабкі і зріджені;

- загиблих  немає..

В т.ч. озима пшениця:

- 8619га або 54% - в доброму стані;

- 6065га або 38% - в задовільному стані;

- 1277га або 8% - слабкі і зріджені;

- загиблих немає.

Озимий ячмінь:

- 2273га або 47% - в доброму  стані;

- 2080га або 43% - в задовільному стані;

- 484га або 10% - слабкі і зріджені;

- загиблих немає.

Крім того, оз. ріпак:

- 1454га або 48% в доброму стані;

- 1273га або 42% - в незадовільному стані;

- 303 га або 10% - слабкі і зріджені;

- загиблих немає.

3. 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 08.05.2019 року посіяно ярих культур всього - 17977,8га або 88%.

В тому числі:

            - гороху - 685га або 117% від прогнозу посіву ярих культур;

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

            - соняшнику - 8700га або 87%;

            - ярого ріпаку - 70га;

            - кукурудзи на зерно - 5450га або 84%;

            - кукурудзи на силос - 62га або 62%;

            - сої - 3000га або 100% від прогнозу;

            - ярого ячменя - 5,8га

            - овочів             - 1 га.

4. Засоби захисту рослин.

Технологічна потреба і наявність  пестицидів к весняно-польовим роботам станом на 01.05.2019г. складає:

Назва                         Потреба, т                                      Наявність, т            %

Всього:                         60,7                                                  60,7                   100

- протравників              10,5                                                  10,5                   100

- інсектициди                7,4                                                     7,4                   100

- фунгіциди                 14,2                                                   14,2                   100

- гербіциди                   28,6                                                  28,6                   100

На теперішній час проводиться захист озимих сільськогосподарських культур.

- Оброблено озимих культур гербіцидами від бур’янів - 21тис.га або 88%;

- Оброблено озимих культур фунгіцидами від хвороб - 21тис.га або 88%;

- Оброблено озимих культур інсектицидами від шкідників - 21700га або 91%.

5.Станом на 01.05.2019 року виплачено орендної плати за земельні паї за 2019 рік в сумі - 2млн.582,3тис.грн., або
3,6% від загальної нарахованої суми орендної плати на 2019 рік (71млн. 809,9тис.грн.), що складає 8,0% від
нормативної грошової оцінки землі.



6.Станом на 01.05.2019р. по сільгосппідприємствам поголів'я ВРХ склало: 117гол., (2018р. -    248гол.)в т.ч. корови
- 32гол. (2018р. -82гол.).

- Свиней - 285 гол. (2018р. -   460гол.)

-  Вівці і кози - 530гол.(2018р. - 542гол.)

Виробництво м'яса:

- ВРХ - 53,05ц;    2018р.-   106,07ц

- Свиней - 33,0ц; 2018р. -  73ц 

- овець і кіз - 23,35ц; 2018р. - 7,05ц

- Молока  - 120ц,  2018р. - 615ц

Реалізовано м’яса:

-      ВРХ - 4,2ц, 2018р. - 5,02ц.

-      Свиней - 41ц; 2018р. - 60,8ц

-      Овець і кіз - 16ц; 2018 -18,34ц

 

За оперативними даними по ф. №1-ПВ «Звіт з праці» середньомісячна заробітна плата працівників Подільського
району у березні  2019 року становила 6173,00 грн., до відповідного періоду 2018 року 126,2%.

Станом на 01.05.2019 року управлінням соціального захисту населення здійснено 5 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 01.05.2019 року складає 6,4 тис.
грн., в тому числі за результатами проведених перевірок - вивчення стану щодо дотримання законодавства про
працю та  оплату праці підприємствами району.

Станом на 01.05.2019 року призначено субсидій для відшкодування витрат за тверде паливо - 711 особам, на суму
2850,6 тис. грн., середній розмір призначеної субсидії складає 4009,28 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 01.05.2019 року становить 241,6 тис. грн.

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

Станом на 01.05.2019 року на обліку в органах державної реєстрації Подільського району знаходяться  692
суб’єктів господарської діяльності, з них 222 юридичних осіб та 470 фізичних осіб-підприємців.

Станом на 01.05.2019 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 01.05.2019 року на обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, служби у справах
дітей райдержадміністрації перебуває 140 дітей, з них влаштовано під опіку - 111, в прийомні сім’ї -13, в дитячих
будинків сімейного типу – 7, в державних дитячих та навчальних закладах – 5, 2 дитини тимчасово влаштовані в
сім’ю знайомих, 2 дитини тимчасово перебувають в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей.

Відсоток охоплення сімейними формами виховання складає 93,6%.

На території району функціонують 5 прийомних сімей, в які влаштовано на виховання та спільне проживання 11
дітей зазначеної категорії (в т.ч. 2 особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування). Всі
прийомні сім’ї охоплені соціальним супроводом.

Здійснюється постійний моніторинг за умовами утримання, виховання та забезпечення дітей, які перебувають у
сімейних формах виховання. Так, протягом квітня 2019 року службою у справах дітей райдержадміністрації
проведені взаємозвірки щодо отримання дітьми пенсій по втраті годувальника та аліментів.

26.04.2019 року за ініціативою служби у справах дітей райдержадміністрації проведені районні збори опікунів,
піклувальників та прийомних батьків, на яких обговорені актуальні питання щодо утримання та виховання дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

За 4 місяці 2019 року надійшло трансфертів з державного бюджету в сумі 21112,6 тис. грн.

Станом на 01.05.2019 року профінансовано 21112,6 тис. грн., в т. ч. за квітень місяць 2019 року – 5610,2 тис. грн.


