
 
УКРАЇНА 

ПРИЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї     О Б Л А С Т І 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

Про  підсумки виконання Програми економічного 

і соціального розвитку району за  2013 рік 

 

Аналіз економічного і соціального розвитку району по наявних та 

очікуваних показниках 2013 року свідчить про утримання стійких процесів 

економічного зростання та підвищення рівня життя населення.  

 Сільськогосподарськими підприємствами району за 2013 рік в 

порівняльних цінах 2010 року вироблено продукції на суму 644,3 млн. грн., що 

становить 112,3 % до показника попереднього року.  

         Валовий збір зерна становить 313,7 тис. тонн при середній урожайності 

56,8 ц/га, в тому числі зернових без кукурудзи намолочено 48,8 тис. тонн при 

урожайності 32,4 ц/га. 

Цукрових буряків зібрано з площі 2,0 тис.га, накопано 84,3 тис. тонн  при 

середній урожайності 428,3 ц/га.  

В галузі тваринництва налічується 7010 голів ВРХ, що становить 100,0% 

виконання річних завдань Програми, корів 2202 голів, свиней – 21319 голів. 

         Поліпшились показники молочної продуктивності худоби. Валове 

виробництво молока складає 11492,7 тонн або 100,2% програмного показника, 

від однієї корови надоєно по 5743 кг молока, що на 3,0% більше минулорічного 

показника.  

Вироблено 3168,3 тонн м’яса, що становить 100,0 % річного програмного 

показника, реалізовано його 2630 тонн (або 101,0%).Одержано 13971,5 тис.шт. 

яєць або 104,2% програмного показника.  

  Реалізовано промислової продукції на суму 439,8 млн. грн., що на 8,5 % 

більше програмного показника. 

         Розвиток торгівлі та підвищення добробуту населення забезпечили 

зростання обсягів роздрібного товарообігу (за всіма каналами реалізації) на 

10,5% .  

         За підсумками 9 місяців 2013 року підприємствами та організаціями 

району освоєно 124,6 млн. грн. капітальних інвестицій, що в  3,1 рази більше, 

ніж за аналогічний період минулого року. 

          За 2013 рік в експлуатацію було введено 13 будинків, загальною площею 

1,1 тис. м
2
 при запланованому Програмою показнику 0,7 тис. м

2
. 
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           Проводилась робота по  втіленню в життя державних програм в сфері 

соціального захисту населення.  

       За оперативними даними середньомісячна заробітна плата по району за  

2013 рік  становить 2219 грн., що на  10,6 % більше, ніж в 2012 році.  

Протягом року було створено 365 робочих місць або 114,1% від 

запланованого  Програмою зайнятості. 

          В районі функціонує 21 дошкільний навчальний заклад, суспільним 

дошкільним вихованням охоплено 650 дітей, що становить 45,8 % від загальної 

кількості дітей дошкільного віку та 31 загальноосвітній навчальний заклад, де 

навчається 2495 учнів.   

Не дивлячись на складнощі із фінансуванням забезпечено стабільне 

функціонування закладів освіти, медицини, культури та соціального захисту 

населення.  

Разом з тим, аналіз результатів свідчить і про ряд проблем, які 

потребують вирішення.  

  Промисловими підприємствами району вироблено промислової продукції 

на суму 398,7 млн. грн. або 78,4% програмного показника.  

  Підприємства і організації (крім підприємств малого бізнесу, 

сільськогосподарських та бюджетних установ) за фінансовими результатами  

від звичайної діяльності до оподаткування за 9 місяців 2013 року одержали 

збитки (сальдо) у сумі  10438,0 тис. грн. (загальна  сума  збитків – 19572,0 

тис.грн., прибутків –  9134,0 тис. грн. ).  Збитки одержали  - 33,3 % підприємств. 

          Середньорічна чисельність населення продовжує скорочуватись.  

        Беручи до уваги вище викладене та з урахуванням обговорення на 

розширеному, спільному з Президією районної ради засіданні Колегії  

райдержадміністрації  виконання завдань Програми економічного і соціального 

розвитку району за 2013 рік: 

 

1. Звіт начальника відділу економічного розвитку райдержадміністрації  

Корнієнко В.С. про підсумки виконання Програми економічного і соціального 

розвитку за 2013 рік прийняти до відома.  

2. Заступникам голови райдержадміністрації, начальникам управлінь та 

відділів райдержадміністрації сконцентрувати зусилля на забезпеченні  

виконання Програми економічного і соціального розвитку району на 2014 рік.  

3 . Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.  

 

 

Голова районної  

державної адміністрації                                                                  О.Д. Власенко 

 

 

 

 


