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гПро хід виконання Програми економічного
и
і соціального розвитку Костянтинівського
району на 2018 рік та основні напрямки
розвитку на 2019 і 2020 роки за І квартал
поточного року
Реалізація завдань і заходів Програми економічного і соціального розвитку
Костянтинівського району на 2018 рік та основні напрямки розвитку на 2019 і 2020
роки (далі-Програма) у І кварталі поточного року дозволила досягти певних
результатів в галузях економіки, вирішити ряд соціальних проблем.
Виробництво валової продукції сільського господарства в постійних цінах
2010 року за перший квартал 2018 року склало 420,1 тис. грн.
В січні-березні поточного року сільгосппідприємства та
фермерські
господарства району проводили підготовчі заходи до весняно —польових робіт, від
яких залежить врожай 2018 року
і позитивні
показники роботи
кожного
підприємства
в цілому. Станом
на 01.04.2018 року господарствами району
підживлено озимих зернових культур на площі 7,7 тис. га і ця робота продовжується.
Сільгосппідприємствами району придбано 2,0 тис. тонн мінеральних добрив, 8,0
тонн засобів захисту рослин. Через несприятливі погодні умови посів ранніх
зернових культур розпочався лише у квітні.
Виробництвом продукції тваринництва в районі займаються 2 підприємства:
СФГ «Артем» - вирощування свиней та
ПАТ «Часівоярський вогнетривкий
комбінат» - молочне скотарство. В першому кварталі 2018 року вирощування м ’яса
худоби склало 24,4 тонни, вироблено 46 тонн молока, що становить до обсягів
виробництва першого кварталу 2017 року відповідно 45 % та 86,7% . Скорочення
обсягів вирощування м ’яса та виробництва молока в першому кварталі в порівнянні з
відповідним періодом минулого року пояснюється зменшенням
поголів я та
середньодобових приростів на вирощуванні свиней в СФГ «Артем», зниженням
продуктивності та поголів’я корів у ПАТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат».
Виконувалися заходи Програми в гуманітарній та соціальній сферах.
До місцевого бюджету Костянтинівського району за січень-березень 2018 року
надійшло доходів 48822,3 тис.грн., що становить 33,6% до Програми. Власних
доходів надійшло 8795,2 тис.грн. За січень-березень 2018 року до бюджету району
надійшло з державного бюджету трансфертів 39224,4 тис.грн., що складає 37,8 % до
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Програми. Дохо дна частина бюджету району за січень-березень 2018 року в
порівнянні з затвердженим розписом на 2018 рік виконана на 25,6%.
Між тим, виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку
Костянтинівського району на 2018 рік та основні напрямки розвитку на 2019 і 2020
роки триває.
Керуючись статтею 13, 17, 41 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації” та на
виконання
рішення
колегії райдержадміністрації від
17.05.2017 року:
1. Рекомендувати сільським головам до 10 червня 2018 року підвести
підсумки роботи господарського комплексу за І квартал 2018 року, вжити заходи
щодо забезпечення виконання завдань програми на 2018 рік та активізувати роботу в
рамках Програми «Українській донецький куркуль» .
2. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації (Слаба)
надати дієву допомогу керівникам сільськогосподарських підприємств усіх форм
власності щодо здійснення всього комплексу весняно-польових робіт в оптимальні
строки, сприяти розвитку виробництва продукції тваринництва.
%

3. Продовжити роботу районної комісії з питань погашення заборгованості із
заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень,
страхових внесків до Пенсійного фонду та запобігання неплатоспроможності щодо
погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах-банкрутах.
4. Відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації (Криленко)
надати райдержадміністрації інформацію про хід виконання розпорядження до
24 липня 2018 року.
5. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на
відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації (Криленко), контроль на першого заступника голови райдержадміністрації Ісакова О.І.

Голова райдержадміністрації
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