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Вступ
Формування виваженої місцевої політики потребує глибокого аналізу проблем
соціально-економічного розвитку району, визначення пріоритетних напрямків та шляхів
досягнення динамічного, збалансованого його соціально-економічного розвитку.
Програма враховує головні цілі розвитку району, конкретні завдання щодо
підвищення ефективності використання наявного природного, виробничого і трудового
потенціалів, ґрунтується на комплексі галузевих прогнозів.
Нормативно-правовою базою розробки програми є Закони України «Про місцеві
державні адміністрації», “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про державне
прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України”,
інших нормативно-правових актів, виданих Президентом України та Кабінетом
Міністрів України, Національної програми економічних реформ на 2010-2014 роки
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», обласної
програми «Будуємо нову Черкащину» на 2010-2015 роки, Стратегії розвитку
Городищенського району до 2015 року, інших програм стратегічного розвитку області
та району зокрема.
Програма базується та враховує завдання Стратегічного плану економічного
розвитку Городищенського району, з урахуванням законодавчих та нормативних актів з
питань економічної та регіональної політики, пропозицій структурних підрозділів
райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій
району, виходячи із загальної оцінки соціально-економічної ситуації, наявних
матеріально-технічних ресурсів та фінансових можливостей.
Формування Програми проводилось з урахуванням макроекономічних показників
та основних параметрів розвитку держави на відповідний прогнозний період.
Методичною основою розробки Програми є факторний аналіз всіх напрямів розвитку
району, насамперед економічного і соціального, системний підхід, інші методи.
Прогнозні показники розраховано на основі глибокого економічного аналізу,
вивчення існуючого стану справ та основних тенденцій розвитку, з урахуванням
реальних можливостей основних галузей економіки та наявного фінансового ресурсу.
Заходи, що закладені в Програмі, спрямовані на реалізацію основних пріоритетів
економічного і соціального розвитку району на 2012 рік:

стійкий економічний розвиток;

підвищення стандартів життя;

поліпшення бізнес-клімату та залучення інвестицій;

модернізація інфраструктури;

розвиток села;

забезпечення прав і свобод громадян, подолання корупції.
Термін реалізації програми – 2012 рік.

І. Основні тенденції економічного і соціального розвитку району у 2011 році
Забезпечення чіткої та послідовної реалізації в районі положень, пріоритетів і
завдань Послання Президента України Віктора Януковича до Українського народу,
антикризової політики Уряду дало змогу розв’язати ряд важливих завдань, зокрема:
відновлено економічне зростання в районі;
збільшено надходження до бюджетів усіх рівнів;
підвищено рівень добробуту населення та якість соціальних послуг.
В 2011році забезпечено позитивну динаміку розвитку району та перевиконання
дохідної частини районного бюджету.

З початку року промисловими підприємствами району реалізовано промислової
продукції на суму 118,4 млн.грн., що на 32 відсотки більше відповідного періоду
минулого року.
Обсяг реалізованих послуг за січень-жовтень 2011 року 4784,9тис.грн.,що на 682
,4 тис.грн. більше порівняно з відповідним періодом 2010 року.
За 2011 рік сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності зібрано
161 тис. тонн зерна при середній врожайності 58,3 цнт / га, якої не було з дня утворення
району.
В поточному році зберігається тенденція до нарощування основних видів
продукції тваринництва: вироблено та реалізовано на забій в живій вазі 1151тонн, в
тому числі: м’яса ВРХ –348 тони, м’яса свинини – 170 тонн, м’яса птиці –597 тонн.
Валове виробництво молока в суспільному секторі становить 5598 тонн, що
становить 105% до минулого року.
На ринку праці забезпечено стійку позитивну динаміку. Протягом поточного 2011р.
створено 670 нових робочих місць замість 480 запланованих.
Рівень середньомісячної заробітної плати штатних працівників підприємств,
установ, організацій району за січень-вересень 2011 року зріс порівняно з відповідним
періодом попереднього року на 20.8 відсотка та становить 1854.0 грн.
В районі забезпечено стабільне функціонування систем соціального захисту та
соціального забезпечення населення, закладів гуманітарної сфери.
Станом на 01.12.2011 року субсидії на житлово-комунальні послуги призначено
1726 сім’ям на суму 1181,2 тис.грн.В 2010 році субсидію отримали 1523 сімей на суму
566,1 тис.грн. В порівнянні з 2010 роком кількість отримувачів субсидії збільшилась на
203 сім’ї.
Субсидію на тверде паливо та скраплений газ призначено в 2010 році 983 сім’ям
на суму 562,3 тис. грн.. За 11 місяців поточного року таким правом скористалось 1106
сімей . Їм нараховано субсидії на суму 785,5 тис.грн. В порівнянні з попереднім
періодом кількість отримувачів субсидії на тверде паливо та скраплений газ збільшилась
на 123 .
Державну допомогу сім’ям з дітьми за 11 місяців 2010 року виплачено на суму
13364,8 тис.грн., а за 11 місяців 2011 року нараховано та виплачено 16114,5 тис.грн. , що
на 2 749,7 тис.грн. більше минулого року.
Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям за 11 місяців 2010 року
виплачено на суму 399,5 тис.грн., а за 11 місяців 2011 року нараховано та виплачено
516,8 тис.грн. , що на 117,3 тис.грн. більше минулого року.
Державну допомогу інвалідам з дитинства та дітяи інвалідам за 11 місяців 2010
року виплачено на суму 2773,0 тис.грн., а за 11 місяців 2011 року нараховано та
виплачено 3264,2 тис.грн. , що на 491,2 тис.грн. більше минулого року.
Обсяг інвестицій в основний капітал в районі збільшився у 2,6 раза проти січня-вересня
2010 року .
Завершено будівництво вуличних мереж газопостачання мікрорайону Чуїха
м.Городище.
В поточному році в районі освоєні кошти обласного бюджету на ремонт дорiг
комунальної власності – 1млн.217тис.грн. Проведено капітальний ремонт доріг площею
2400 кв. м. та поточний ремонт доріг комунальної власності - 5060 кв.м.
Загальна протяжність відновлених мереж освітлення в населених пунктах району
становить 38 км .
Проведено реконструкцію Чорнобильського скверу в м..Городище де встановлено
пам’ятний знак ліквідаторам та постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС і відкрито
капличку.
Облаштовано багатофункціональний спортивний майданчик в селі Мліїв .

Закладено дендропарк в Мліївському лісництві .
В цьому році відкрито п’ятий у районі пункт швидкої медичної допомоги на базі
Мліївської дільничної лікарні, який буде обслуговувати жителів сіл Мліїв та Старосілля.
Завершено реконструкцію покрівлі діючого 3 поверхового корпусу стаціонару
лікарні у м.Городищі (1500 м.кв.) та покрівлі котельні Городищенського РТМО
площею 584 м.кв..
Проведено заміну вікон на склопакети в Воронівському та Сегединському ФаП-ах ,
капітальний ремонт котельні та заміну котла на піролізний у Вільшанській амбулаторіі
капітальний ремонт приміщення Орловецької лікарської амбулаторії та облаштовашо
житло для лікаря.
У галузі культури проведенно ремонтні роботи закладів культури району
загальною вартістю 411,5 тис.грн.
У галузі освіти 2011 році проведені заходи:
- придбано 1 шкільний автобус ;
- придбано житло учителю Воронівського НВК;
- проведено поточні ремонти шкільних та допоміжних приміщень на суму 469
тис.грн.
Водночас, на заваді розвитку району у 2011 році стали такі проблеми, як низький
рівень розвитку інфраструктури, недостатність обсягів інвестиційних вкладень,
відставання процесів оновлення виробничих потужностей від їх зношення та вибуття.
Отже, враховуючи тенденції, що спостерігалися в економічному і соціальному
розвитку району, сформовано основну мету Програми економічного і соціального
розвитку Городищенського району у 2012 році – це забезпечення виконання державних
соціальних зобов'язань, сталого економічного розвитку через модернізацію
інфраструктури, всебічну підтримку реального сектору економіки та активізацію
інвестиційної діяльності, поліпшення бізнес-клімату, забезпечення подальшого розвитку
села, підвищення стандартів життя населення району.
ІІ. Пріоритети економічного і соціального розвитку на 2012 рік
1. Стійкий економічний розвиток
1.1. Розвиток промисловості

Основна ціль на 2012 рік:
подальша розбудова промислового комплексу району та впровадження
енергоефективних технологій.
пошук інвесторів для будівництва та реконструкції об’єктів харчової та
переробної промисловості.
Основні заходи на 2012 рік:
проведення спільних заходів (нарад) щодо можливості налагодження
коопераційних зв’язків між підприємствами району та області;
насичення внутрішнього ринку району товарами місцевого виробництва та
досягнення частки продукції місцевих виробників у товарообігу не менше 40 %;
створення сировинних зон для м’ясної та молочної промисловості шляхом
впровадження інтегрованих схем між сільгосптоваровиробниками та переробними
підприємствами;
впровадження енергозберігаючих технологій;
залучення підприємств до виставково-ярмаркової діяльності;
активізація роботи щодо розробки та впровадження підприємствами району
новітніх видів техніки та технологічних процесів.
Очікувані результати у 2012 році:
залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в сумі 24 млн.грн.;
зменшення енергоємності виробництва;
сприяння налагодженню коопераційних зв’язків між підприємствами.

1.2.Енергозабезпечення.

Основна ціль у напрямку енергозабезпечення на 2012 рік:
безперебійне забезпечення основними видами енергоносіїв споживачів району усіх
галузей суспільного виробництва, соціальної сфери та побуту, які вчасно виконують
договірні умови енергопостачання і в повному обсязі розраховуються за використані
енергоресурси.
Очікувані результати у 2012 році:
- забезпечення споживання електричної енергії в обсязі 42,2 млн.кВт.год., що на 14
% більше проти 2011 року;
- споживання природного газу в обсязі 27,6 млн.куб.м. (на 3,1 % більше);
- використання інших видів палива в обсязі: вугілля кам’яного та брикет – 3
тис.тонн;торфо брикету -6.3 тис.т;
бензину автомобільного – 3,2 тис.т; палива
дизельного –4,2 тис.т.
Основні завдання та заходи на 2012 рік:
забезпечення постачання необхідних обсягів енергоносіїв для використання
споживачами;
забезпечення балансу постачання та споживання електричної енергії;
реконструкція діючих та капітальне будівництво повітряних ліній електропередач,
які мають напругу 0,4-10 кВ.;
забезпечення безаварійного функціонування газотранспортних мереж району;
завершення незавершених будівництвом підвідних газопроводів до смт Вільшана,
с.Товста та до с.Орловець.
1.3. Підвищення енергоефективністі.

Основні цілі на 2012 рік:
забезпечення підвищення в різних галузях суспільного виробництва, установах і
організаціях бюджетної сфери, житлово-комунального господарства ефективності
використання паливно-енергетичних ресурсів;
обґрунтоване скорочення споживання традиційних видів паливно-енергетичних
ресурсів, у першу чергу імпортованого природного газу;
збільшення частки використання альтернативних видів енергоресурсів;
постійне підвищення рівня ефективності виробництва продукції, виконання робіт,
надання послуг за рахунок зниження обсягів використання енергоресурсів на одиницю
виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг.
Основні заходи на 2012 рік:
впровадження новітніх енергозберігаючих технологій та обладнання;
забезпечення у визначені законодавством терміни розробки прогресивних норм
питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів і постійного їх дотримання;
підвищення коефіцієнту корисної дії котельних та когенераційних установок,
теплових мереж;
забезпечення зменшення обсягу технологічних витрат і втрат енергоресурсів у
результаті модернізації та реконструкції обладнання, впровадження сучасних
енергоефективних технологій, зокрема проведення санації житлових будинків і будівель
бюджетних установ.
1.4. Розвиток сільського господарства

Основні цілі на 2012 рік:
збереження родючості ґрунтів;
розвиток галузей молочного скотарства та свинарства.
Основні заходи на 2012 рік:
забезпечення розвитку галузі рослинництва:

оптимізація структури землекористування;
проведення агрохімічної паспортизації земель;
відтворення вмісту гумусу і його бездефіцитного балансу;
впровадження системи ґрунтозахисного обробітку.
забезпечення розвитку галузі тваринництва:
створення сприятливих умов для розвитку галузі молочного скотарства на
основі раціонального використання коштів державного бюджету, стимулювання
залучення інвестицій та впровадження різних варіантів пільгового кредитування;
забезпечення розвитку галузі за рахунок пріоритетного розвитку
великотоварних спеціалізованих сільгосппідприємств;
збільшення чисельності поголів’я корів до 4150 голів, у тому числі в
сільгосппідприємствах до 1362 голів, досягнення обсягів молочного виробництва
до 21,1тис. тонн;
збільшення кількості великотоварних підприємств за рахунок нарощування
поголів'я корів в малих та середніх господарствах, проведення реконструкції
існуючих приміщень та будівництво і введення в дію доїльних залів;
сприяння формуванню особистими селянськими господарствами малих ферм
(понад 15 корів) з виробництва і реалізації молока, як напрямку розвитку малого і
середнього бізнесу в галузі;
створення сприятливих умов для розвитку галузі свинарства на основі стимулювання
залучення інвестицій та впровадження різних варіантів пільгового кредитування;
збільшення чисельності поголів’я свиней до 22,9 тис.голів, в тому числі у
сільгосппідприємствах до 4,4 тис. голів;
збільшення кількості середніх підприємств за рахунок нарощування поголів'я свиней
в малих господарствах з чисельністю поголів’я 300 – 500 голів, шляхом проведення
реконструкції приміщень та будівництва і введення в дію нових.;
сприяння формуванню в особистих господарствах населення малих ферм (понад 15
голів) з виробництва свинини, як напрямку розвитку малого і середнього бізнесу в галузі.
Очікувані результати на 2012 рік:
забезпечення валового збору зерна не менше 128,7 тис.тонн, що становитиме 103
відсотка до минулорічного показника;
збільшення виробництва соняшнику на 3 відсотки;
збільшення виробництва цукрових буряків у 6разів та ріпаку відповідно на 3
відсотки;
у всіх категоріях господарств реалізація на забій худоби і птиці в живій вазі
становитиме 9,6 тис.тонн, що на 2 відсотки більше ніж у 2011 році, в тому числі птиці
3,8 тис.тонн.
виробництво молока становитиме 21,1 тис.тонн, що на 3 відсотки більше обсягів
2011 року.
1.5. Розвиток торгівлі та сфери послуг

Основна ціль на 2012 рік:
забезпечення подальшого розвитку та створення ефективної інфраструктури
торговельного та побутового обслуговування населення за рахунок створення сучасних
підприємств торгівлі та побуту, розширення їх бази та оптимального розміщення в
населених пунктах, впровадження прогресивних форм обслуговування.
Основні заходи на 2012 рік:
забезпечення подальшого розвитку та створення ефективної інфраструктури
торговельного та побутового обслуговування за рахунок розширення мережі та
створення сучасних підприємств торгівлі та побуту, впровадження та розширення
прогресивних форм обслуговування споживачів;

збільшення торговельних площ на 1230 кв. м за рахунок введення в експлуатацію
5 об’єктів торгівлі, у тому числі в сільській місцевості 1;
розширення мережі підприємств громадського харчування за рахунок введення в
експлуатацію 2 об’єктів на 80 посадкових місць, у тому числі в сільській місцевості 1
об’єктів на 15 місць;
упорядкування діяльності організованих ринків;
подальший розвиток інфраструктури побутових послуг населенню за рахунок
зростання мережі та розширення видів послуг;
створення належних умов придбання товарів та послуг сільськими жителями у
віддалених та малочисельних пунктах за рахунок впровадження виїзної форми
торговельного та побутового обслуговування.
Очікувані результати у 2012 році:
збільшення торговельної мережі на 5 об’єктів , у тому числі в сільській місцевості
на 1.
зростання мережі громадського харчування на 2 об’єкти, у тому числі в сільській
місцевості на 1;
збільшення мережі побутового обслуговування населення на 5 об’єкти, у тому
числі в сільській місцевості на 1;
зростання обсягу обороту роздрібної торгівлі на 4,5 %;
обсяг реалізованих споживачам послуг збільшиться на 4,3 %;
обсяг послуг реалізованих населенню зросте на 5,4 %.
1.6. Зовнішньоекономічна діяльність

Основні цілі на 2012 рік:
удосконалення структури експорту та імпорту;
збереження та розширення ринків збуту продукції підприємств;
забезпечення позитивного сальдо зовнішньої торгівлі.
Основні заходи у 2012 році:
сприяння у просуванні продукції, готових виробів та послуг на зовнішні ринки;
нарощування обсягів товарообороту і обсягів експорту;
залучення підприємств та організацій району до участі у міжнародних та
загальнонаціональних виставково-ярмаркових заходах.
1.7. Бюджетна політика

Основні цілі на 2012 рік:
забезпечення збалансованості місцевих бюджетів;
забезпечення подальшого росту доходів бюджету шляхом раціонального
використання існуючої податкової бази;
запровадження системи економічних і адміністративних заходів для легалізації
доходів та скорочення тіньового сектору економіки;оптимальність у витрачанні
бюджетних коштів.
Основні заходи у 2012 році:
активізація роботи щодо залучення додаткових фінансових ресурсів шляхом
розширення бази оподаткування;
забезпечення своєчасної сплати платежів до бюджету діючими підприємствами;
раціональне використання земель;
пошук резервів збільшення надходжень, зокрема шляхом виведення з тіні та
легалізації заробітної плати на підприємствах малого та середнього бізнесу.
1.8. Податкова політика

Основні цілі на 2012 рік:

забезпечення компетентного, чесного, неупередженого адміністрування податків,
сприяння розвиткові підприємництва, створення умов для партнерських взаємовідносин
державної податкової служби з платниками податків;
дієвий контроль за дотриманням податкового законодавства;
зменшення обсягів тіньового сектору економіки.
виконання бюджетних призначень з доходів державного та місцевих бюджетів;
підвищення ефективності контрольно-перевірочної роботи;
скорочення податкового боргу.
Основні заходи у 2012 році:
впровадження стандартизованих та прозорих форм і методів обслуговування
платників податків шляхом надання своєчасних та висококваліфікованих послуг,
забезпечення формами податкової звітності, інструкціями щодо їх заповнення;
створення ефективної системи приймання і обробки форм податкової звітності,
телефонної інформаційно-довідкової служби та всебічне використання ресурсів мережі
Інтернет в роботі з платниками податків;
здійснення заходів щодо легалізації доходів та майна, одержаних з порушенням
податкового законодавства;
тісна взаємодія з органами державної влади у процесі розробки пропозицій щодо
вдосконалення податкового законодавства з метою справедливого розподілу
податкового навантаження на платників податків.
Очікувані результати у 2012 році:
скорочення податкового боргу за податковими зобов’язаннями до зведеного
бюджету.
1.9. Підвищення ефективності державного управління

Основні цілі на 2012 рік:
підвищення результативності та ефективності виконання органами виконавчої
влади завдань і функцій держави;
укріплення кадрів;
підвищення професіоналізму, відкритості та прозорості державної служби;
впровадження європейських стандартів в процес надання адміністративних
послуг.
Основні заходи на 2012 рік:
створення ефективної системи органів виконавчої влади на місцевому рівні;
запровадження ефективних механізмів забезпечення відкритості та прозорості
діяльності органів виконавчої влади, участі громадян в управління державними
справами;
створення ефективної, професійної, відповідальної та політично нейтральної
державної служби;
запровадження сучасних методів управління персоналом у системі державної
служби;
впровадження європейських стандартів в процес надання адміністративних
послуг;
запровадження раціональних і прозорих процедур формування державної
політики із залученням громадськості та інших заінтересованих сторін;
проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації
державної політики;
надання роз’яснень громадськості та окремим верствам (групам) населення щодо
пріоритетних питань державної політики на території відповідної адміністративнотериторіальної одиниці та порядку надання адміністративних послуг;

налагодження співпраці з громадськими радами, утвореними при органах
виконавчої влади;
консультаційно-методичне забезпечення з питань розроблення та впровадження в
органах виконавчої влади системи управління якістю послуг, що надаються державними
органами та органами місцевого самоврядування району;
проведення в районі І та ІІ турів Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний
службовець”;
участь місцевих органів виконавчої влади району у Всеукраїнському конкурсі
„Приязна адміністрація”;
участь у районній та обласній спартакіаді серед команд державних службовців;
забезпечити підвищення професійного рівня службовців та посадових осіб
шляхом навчання та підвищення кваліфікації;
здійснення контролю за дотриманням законодавства про державну службу,
реалізацію заходів з питань професійної етики державних службовців та запобігання
проявам корупції на державній службі.
Очікувані результати у 2012 році:
оптимальний розподіл функцій між органами виконавчої влади, територіальними
підрозділами центральних органів виконавчої влади в районі та підвищення рівня їх
взаємодії. Забезпечення прозорості процедур формування та реалізації державної
політики;
підвищення рівня довіри до органів виконавчої влади. Збільшення кількості
громадян, що беруть участь в управлінні державними справами;
впровадження системи управління якістю в діяльність органів державної влади
та органів місцевого самоврядування району;
створення власних веб-сайтів райдержадміністрацією, структурними
підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади в районі, органами місцевого самоврядування;
формування стабільного професійного корпусу державних службовців;
покращення умов перебування на державній службі; підвищення
конкурентоспроможності державної служби на ринку праці; зниження рівня корупції;
підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування.
2. Підвищення стандартів життя
2.1. Подолання бідності, соціальна підтримка населення

Основні цілі на 2012 рік:
підвищення реальних доходів населення за рахунок збільшення заробітної плати
та пенсії;
контроль за виплатою заробітної плати на підприємствах не нижче прожиткового
мінімуму для працездатної особи;
ліквідація заборгованості з виплати заробітної плати;
підтримка соціально незахищених груп населення;
удосконалення системи соціальних послуг, підвищення їх якості та ефективності;
посилення адресності всіх видів соціальної підтримки;
інтеграція осіб з обмеженими можливостями у суспільство;
Основні заходи на 2012 рік:
забезпечення випереджаючого зростання рівня середньої заробітної плати
відповідно до темпів зростання рівня інфляції;
досягнення стабільних темпів росту рівня оплати праці;
створення умов для забезпечення захисту працівників щодо оплати праці;

реалізація заходів щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати, та
запровадження дієвого контролю за своєчасним притягненням до відповідальності
керівників підприємств, що не дотримуються державних гарантій в оплаті праці;
встановлення при будівництві нових, проведенні реконструкції та капітальних
ремонтів існуючих будівель і приміщень закладів культури та охорони здоров’я,
навчальних закладів, об’єктів житлового та громадського призначення жорсткого
контролю за безперешкодним доступом осіб з фізичними можливостями до зазначених
об’єктів;
задоволення потреб в технічних та інших засобах реабілітації громадян, які цього
потребують;
забезпечення інвалідів та ветеранів війни санаторно-курортним лікуванням;
надання реабілітаційних послуг, зокрема соціальних, психологічних з професійної
реабілітації, медичного супроводу тощо.
Очікувані результати у 2012 році:
підвищення рівня середньомісячної заробітної плати по району на 7 %;
зменшення частки працівників, яким нараховано заробітну плату менше від
прожиткового мінімуму для працездатної особи;
зменшення кількості працівників, які працюють у режимі скроченого дня;
зростання та наближення соціальних гарантій населенню для забезпечення
якісних умов життя;
спрощення процедури та скорочення термінів оформлення документів для
отримання соціальних послуг;
доступ осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної
інфраструктури.
2.2. Регулювання ринку праці, зайнятість населення

Основні цілі на 2012 рік:
регулювання ринку праці за рахунок розгортання активних програм сприяння
зайнятості населення, підвищення якості та результативності надання послуг;
урізноманітнення форм та видів роботи з підвищення конкурентоспроможності
безробітних;
профорієнтаційна робота з молоддю, випускниками шкіл;
розвиток самозайнятості та підтримка підприємницьких ініціатив безробітних;
підвищення рівня працевлаштування соціально вразливих верств населення;
розширення інформаційно-роз”яснювальної
роботи, посилення соціального
партнерства.
Основні заходи на 2012 рік:
працевлаштувати близько 1 тисячі незайнятих громадян, у тому числі шляхом
надання дотацій роботодавцям та за рахунок одноразової виплати допомоги по
безробіттю для організації підприємницької діяльності;
розширити спектр оплачуваних громадських робіт та їх соціальну спрямованість;
урізноманітнити профорієнтаційні послуги для цільових груп населення (школярі,
молодь, жінки, інваліди, безробітні з тривалим періодом незайнятості) і окремих
громадян, спрямовуючи зусилля на формування активної позиції в питаннях зайнятості,
осмислений вибір напрямків професійної діяльності, підвищення престижу робітничих
професій;
підсилити індивідуальну адресну роботу з громадянами, які тривалий час не мали
роботи.

забезпечення надання соціальних послуг безробітним, які потребують додаткових
соціальних гарантій та неконкурентоспроможні на ринку праці шляхом бронювання
робочих місць на підприємствах, установах та організаціях району;
сприяння працевлаштуванню осіб з обмеженими фізичними можливостями на
підприємствах, в установах та організаціях, незалежно від форм власності та
господарювання, на робочі місця відповідно до порядку, передбаченому Законом
України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;
здійснення організації та проведення оплачуваних громадських робіт за рахунок
коштів місцевих бюджетів, підприємств та Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування на випадок безробіття для забезпечення тимчасової зайнятості;
інформування громадян з особливими потребами про підприємства, які мають для
них спеціальні вакантні робочі місця, у тому числі використовувати загальнодержавну
базу даних вакансій.
Очікувані результати у 2012 році:
чисельність зареєстрованих безробітних складе 690 осіб;
рівень зареєстрованого безробіття становитиме 2,3 %.
2.3. Пенсійне забезпечення та соціальне страхування

Основні цілі на 2012 рік:
впровадження єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування;
збільшення надходжень бюджету Пенсійного фонду України;
своєчасне та повне фінансування виплати пенсій та допомоги.
Основні заходи на 2012 рік:
робота з платниками щодо недопущення заборгованості до бюджету Фонду;
залучення самозайнятих, непрацюючих громадян до добровільної участі в
загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні;
взаємодія з контролюючими та правоохоронними органами щодо легалізації
доходів населення;
своєчасні перерахунки розмірів пенсій відповідно до чинного законодавства;
інформаційно - роз’яснювальна робота щодо сплати єдиного соціального внеску,
ведення Державного реєстру соціального страхування, забезпечення звітності,
здійснення контролю за повнотою та своєчасністю справляння єдиного соціального
внеску.
Очікувані результати у 2012 році:
наповнення доходної частини бюджету Фонду та повне, своєчасне фінансування і
реалізація пенсійних програм та допомоги;
збільшення застрахованих осіб в системі пенсійного страхування;
недопущення боргів та зарахування страхового стажу застрахованим особам;
підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян;
підвищення ефективності державного управління у сфері соціального
страхування.
2.4. Розвиток охорони здоров’я

Основні цілі на 2012 рік:
підвищення якості та доступності медичної допомоги на усіх рівнях шляхом
поетапної реорганізації дільничних лікарень у лікарські амбулаторії загальної практикисімейної медицини з ліжками денного перебування та пунктами швидкої медичної
допомоги;

загальне зниження рівня захворюваності та смертності населення від усіх хвороб,
раннє виявлення захворювань, передусім соціально значущих: серцево-судинних,
онкологічних, туберкульозу, СНІДу;
підвищення якості надання медичної допомоги матерям та дітям, поліпшення
репродуктивного здоров'я населення.
Основні заходи на 2012 рік:
створення в районі центру первинної медико-санітарної допомоги;
забезпечення навчання студентів у ВМНЗ I – IV рівнів акредитації, на підставі
угоди між абітурієнтом, райдержадміністрацією та ВНМЗ (не менше 2 осіб на рік);
забезпечення житлом медичних працівників, в першу чергу для молодих
спеціалістів (не менше 1 одиниць на рік);
запровадження профілактичних медичних оглядів дітей у присутності батьків.
Очікувані результати на 2012 рік:
забезпечення диспансерним оглядом 100 % вагітних;
доведення рівня профілактичного медичного огляду та диспансеризації дітей до
98 %;
підвищення рівня виявлення злоякісних новоутворень на ранніх стадіях;
зниження дорокової летальності від онкологічних захворювань;
зниження смертності від інсультів;
зниження смертності від інфарктів;
зниження показника захворюваності на туберкульоз на;
зниження показника смертності від туберкульозу;
зниження показника смертності від СНІДу .
2.5. Розвиток освіти

Основні цілі на 2012 рік:
забезпечення вільного доступу до якісної освіти;
удосконалення мережі навчальних закладів;
забезпечення якості освітніх послуг, підвищення ефективності профільного і
поглибленого навчання.
Основні заходи на 2012 рік:
збереження та удосконалення мережі навчальних закладів району відповідно до
потреб населення в освітніх послугах;
збільшення бюджетних асигнувань на освіту, залучення позабюджетних коштів та
спрямування їх на розвиток освіти;
100-відсоткове охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою;
максимальне охоплення дітей позакласними,
позашкільними заходами,
гуртковою роботою;
створення умов для розвитку обдарованої молоді;
організоване проведення оздоровчої кампанії;
забезпечення видатками заходів з проведення капітальних ремонтів,
реконструкцій закладів освіти;
впровадження енергозберігаючих технологій;
оснащення навчальних закладів меблями, технічними засобами навчання;
підключення навчальних закладів до мережі Інтернет, придбання комп’ютерної
техніки;
організація регулярного безоплатного підвезення до місця навчання, роботи і
додому учнів та педагогічних працівників;
проведення підготовки робітничих кадрів у відповідність до потреб ринку праці,
формування престижності робітничих професій;

удосконалення форм, методів організації виховної роботи з учнівською молоддю,
забезпечення соціального захисту учнів;
забезпечення житлом педагогічних працівників, створення належних житловопобутових умов для молодих спеціалістів, особливо у сільській місцевості.
Очікувані результати у 2012 році:
охоплення дітей дошкільною освітою – 100 %;
охоплення дітей повною загальною середньою освітою – 100%;
збільшення кількості дітей, охоплених гарячим харчуванням ;
забезпечення 100% підвозу учнів і вчителів до навчальних закладів;
100% комп’ютеризація навчальних закладів, підключення їх до мережі Інтернет;
забезпечення житлом педагогічних працівників.
2.6. Розвиток культури та туризму

Основні цілі на 2012 рік:
забезпечення належної роботи та зміцнення матеріально-технічної бази закладів
культури району;
створення центрів публічного доступу до мережі Інтернет у всіх бібліотечних
закладах району;
створення належних умов для функціонування кіномережі району, зміцнення
матеріально-технічної бази, забезпечення доступу глядачів до творів вітчизняного
кіномистецтва, поліпшення якості кінопослуг та збільшення відвідувань закладів
кінопоказу.
Очікувані результати у 2012 році:
створення належних умов для забезпечення культурними послугами широких
верств населення; зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури;
розширення можливостей бібліотек у задоволенні інформаційних потреб
населення шляхом оснащення їх новітніми комп’ютерними технологіями;
забезпечення доступу глядача до творів вітчизняного та зарубіжного
кіномистецтва, сприяння впливу кіномистецтва на духовне життя суспільства;
2.7. Розвиток фізичної культури та спорту

Основні цілі на 2012 рік:
популяризація здорового способу життя, розвиток фізкультурно-оздоровчої та
спортивно-масової роботи серед населення;
будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт існуючих об’єктів
спортивної інфраструктури району;
збереження мережі діючих ДЮСШ, удосконалення навчально-виховного процесу,
відкриття відділень з пріоритетних видів спорту та видів спорту, які мають відповідний
контингент бажаючих займатися.
Основні заходи на 2012 рік:
забезпечення сучасним спортивним інвентарем наявної мережі спортивних
споруд та ДЮСШ, облаштування нових спортивних майданчиків із синтетичним
покриттям та тренажерним обладнанням у місцях відпочинку населення;
забезпечення проведення на високому організаційному та спортивному рівні
змагання „Найспортивніше село Городищини 2012 року”;
залучення широких верств населення району, особливо молоді, до регулярних
занять масовими видами фізичної культури і спорту, впровадження фізкультурнооздоровчої роботи в режимі трудового дня та за місцем проживання у вихідні дні.
Очікувані результати у 2012 році:

збільшення кількості населення, охопленого всіма видами фізкультурнооздоровчої та спортивно масової-роботи;
збільшення кількості спортивних споруд, у тому числі в сільській місцевості,
відповідність існуючих спортивних об’єктів вимогам сучасної організації проведення
навчально-тренувального процесу та змагань районного та обласного рівня;
збільшення частки населення віком 6-23 років, що займається у ДЮСШ району та
організація роботи ДЮСШ відповідно до нового Положення про ДЮСШ.
2.8. Підтримка сімей, дітей та молоді

Основні цілі у 2012 році
розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування;
зменшення кількості безпритульних і бездоглядних дітей;
забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді через ефективно
функціонуючу систему соціальних послуг;
всебічне зміцнення моральних та матеріальних засад сімейного життя;
створення системи цілеспрямованої підготовки майбутніх батьків до подружнього
життя, підвищення рівня її психолого-педагогічної культури;
популяризація національних сімейних цінностей, пропаганда позитивного іміджу
в сім’ї;
покращання якості надання оздоровчих послуг та збільшення кількості дітей,
охоплених організованими формами оздоровлення;
популяризація здорового способу життя та профілактика негативних явищ у
молодіжному середовищі;
забезпечення зайнятості молоді та розвиток їх підприємницьких ініціатив;
створення умов для патріотичного, морального та духовного виховання молоді,
формування її активної життєвої позиції;
розвиток молодіжних та дитячих громадських організацій, співпраця з ними у
напрямку реалізації загальнодержавних програм з питань дітей, молоді, жінок та сім’ї.
Основні заходи на 2012 рік
постійно проводити профілактичні заходи з метою виявлення безпритульних і
бездоглядних дітей та влаштування їх подальшої долі;
продовжити роботу щодо реорганізації обласних притулків для дітей та створення
на їх базі Центрів соціально-психологічної реабілітації дітей.
забезпечити виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне
звання України „Мати-героїня”, відповідно до Указу Президента України;
забезпечити проведення фестивалів, конкурсів, випуск нформаційнопросвітницьких матеріалів, спрямованих на підготовку молоді до сімейного життя і
відповідального батьківства та популяризацію здорового способу життя;
забезпечити
проведення
семінарів-тренінгів,
випуск
інформаційнопросвітницьких матеріалів, спрямованих на запобігання насильству в сім’ї та
жорстокому поводженню з дітьми;
організувати та провести заходи в рамках Міжнародної акції „16 днів проти
насильства”;
забезпечити видачу посвідчень батьків багатодітної сім’ї та посвідчень дитини з
багатодітної сім’ї;
забезпечити проведення заходів з профілактики негативних явищ та формування
здорового способу життя;
виготовити інформаційно-методичні матеріали з профілактики негативних явищ;
забезпечити функціонування молодіжних трудових загонів;

провести щорічний конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед
молоді;
забезпечити проведення фестивалів та конкурсів для виявлення й підтримки
обдарованої молоді;
проводити семінари, зустрічі, наметові табори з метою патріотичного виховання
молоді.
Очікувані результати у 2012 році
влаштування на виховання та спільне проживання у прийомні сім’ї дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування;
збільшення кількості багатодітних сімей, які подолали складні життєві обставини,
та мають змогу функціонувати за допомогою власного потенціалу;
забезпечення, в першу чергу, оздоровленням дітей, які потребують соціальної
підтримки та уваги з боку держави;
оздоровлення всіх дітей шкільного віку пільгових категорій;
залучення молоді до різноманітних молодіжних заходів.
2.9. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи

Основні цілі на 2012 рік:
збереження здоров'я осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
протирадіаційний захист осіб, які проживають на територіях, що зазнали
радіоактивного забруднення4
поліпшення житлових умов осіб, які стали інвалідами внаслідок аварії на ЧАЕС.
Основні заходи на 2012 рік:
створення умов для економічної реабілітації та розвитку територій, що зазнали
радіоактивного забруднення;
підвищення рівня радіоекологічних знань та поінформованості населення;
забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи;
комплексне медико – санітарне забезпечення громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Очікувані результати у 2012 році:
проведення невідкладних заходів, спрямованих на збереження здоров’я осіб,
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, своєчасне та повноцінне лікування
постраждалих, їх соціальний та радіаційний захист;
створення умов для сталого економічного розвитку територій, що зазнали
радіоактивного забруднення;
збільшення надходжень до місцевих бюджетів за рахунок розвитку економічного
потенціалу територій, що зазнали радіоактивного забруднення.
2.10. Охорона навколишнього природного середовища

Основні цілі на 2012 рік:
удосконалення регіональної екологічної політики, зменшення негативного впливу
процесів урбанізації на навколишнє природне середовище;
поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки;
підвищення ефективності здійснення державного контролю у сфері використання
надр;
зменшення рівня забруднення та поліпшення екологічного стану водних об'єктів,
атмосферного повітря;
ліквідація накопичених запасів небезпечних речовин;
забезпечення населення якісними послугами з вивезення твердих побутових
відходів;

розширення національного природно-заповідного фонду;
вдосконалення державної політики у сфері охорони та раціонального
використання водних ресурсів;
забезпечення органів влади та населення достовірною інформацією щодо стану
навколишнього природного середовища.
Основні заходи на 2012 рік:
забезпечення виконання умов угод на користування надрами;
реалізація заходів з ліквідації накопичених за попередні роки запасів небезпечних
речовин;
виконання Програми поводження з твердими побутовими відходами;
виконання заходів Загальнодержавної програми формування національної
екологічної мережі України на 2000-2015 роки;
впровадження заходів, спрямованих на збереження видів тварин і рослин, що
перебувають під загрозою зникнення, в тому числі занесених до Червоної книги
України;
забезпечення подальшого розвитку територій та мережі об'єктів природнозаповідного фонду;
вжиття заходів для недопущення знищення парків, скверів та інших озеленених
територій загального користування в населених пунктах;
розвиток існуючих територій та мережі об’єктів природно-заповідного фонду як
базового елементу екологічно збалансованого соціально-економічного розвитку
регіонів.
Очікувані результати у 2012 році:
зменшення шкідливого впливу небезпечних відходів на довкілля та здоров'я
населення в районі;
зменшення збитків, завданих державі внаслідок порушення законодавства про
надра;
зменшення кількості накопичених за попередні роки небезпечних речовин;
збільшення кількості населення, охопленого послугами з вивезення твердих
побутових відходів;
підвищення рівня біобезпеки та збереження видів тварин і рослин;
забезпечення потреби населення у якісній питній воді;
підвищення рівня інформованості органів влади та населення щодо стану
навколишнього природного середовища.
2.11. Підвищення рівня безпеки життєдіяльності населення

Основні цілі на 2012 рік:
забезпечення підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій;
забезпечення підтримання в експлуатаційному стані систем екстреного
оповіщення інформування населення про надзвичайні ситуації техногенного та
природного характеру.
Основні заходи на 2012 рік:
забезпечити укладання договорів з організаціями-виробниками та установами
на формування місцевих матеріальних резервів для потреб, пов’язаних із ліквідацією
наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
вжити заходів щодо збереження захисних споруд – об’єктів цивільної оборони та
недопущення їх необґрунтованого списання;
продовжити роботу щодо забезпечення засобами індивідуального захисту
працівників, що призначені для виконання робіт у зонах хімічного та радіаційного
забруднення;

вивезти та знешкодити непридатні та заборонені до використання хімічні
засоби захисту рослин;
здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо впровадження на
потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах підвищеної небезпеки автоматизованих
систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій;
створення матеріальних резервів усіх рівнів для попередження та ліквідації
можливих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
участь у командно-штабних навчаннях з питань цивільної оборони;
підготовка до перевірок виконання навчальних програм з цивільної оборони та
безпеки життєдіяльності у навчальних та дошкільних закладах району.
Очікувані результати у 2012 році:
зменшення кількості надзвичайних ситуацій;
мінімізація шкідливих наслідків надзвичайних ситуацій;
знешкодження непридатних та заборонених до використання хімічних засобів
захисту рослин.
2.12 Продовольча безпека

Основні цілі на 2012 рік:
забезпечення раціонального та збалансованого харчування жителів району у
відповідності з науково обґрунтованими фізіологічними нормами харчування;
підтримка стабільності забезпечення населення високоякісними продовольчими
товарами,
забезпечення економічно обґрунтованого ціноутворення на споживчому ринку;
збільшення виробництва фруктово-ягідної продукції.
Основні заходи на 2012 рік:
досягти рівня виробництва основних видів сільськогосподарської продукції та
глибини їх переробки, які б могли задовольнити потреби населення в харчових
продуктах за рекомендованими нормами споживання;
розширити площі під молодими перспективними садами;
створити мережу заготівельних пунктів з метою закупівлі фруктів від населення з
подальшою реалізацією на ринках району та області;
удосконалення методів контролю за формуванням, встановленням та
застосуванням цін і тарифів;
проведення щоденного моніторингу цін на основні продукти харчування та
вжиття упереджуючих заходів щодо недопущення необґрунтованої її зростання;
2.13. Охорона праці

Основні цілі на 2012 рік:
комплексне розв'язання проблем охорони праці;
забезпечення пріоритету здоров'я працівників, їх соціального захисту, створення
належних, безпечних і здорових умов праці на виробництві.
Основні заходи на 2012 рік:
сприяння створенню дієвих систем управління охороною праці на підприємствах
району;
запровадження ефективного, багаторівневого контролю за станом охорони праці
на підприємствах всіх форм власності;
впровадження досягнень вітчизняної та світової науки, передового досвіду,
результатів міжнародного науково-технічного співробітництва з питань поліпшення
охорони праці;

приведення до нормативних (обмеження впливу) шкідливих і небезпечних
факторів на робочих місцях шляхом впровадження новітніх безпечних технологій,
нових видів засобів індивідуального та колективного захисту;
впровадження у практичну діяльність позитивного досвіду в сфері охорони праці;
проведення роботи щодо заміни та модернізації основних засобів виробництва;
проведення атестації робочих місць за умовами праці;
забезпечення працюючих засобами індивідуального та колективного захисту;
підвищення рівня підготовки працюючих та фахівців з питань охорони праці.
Очікувані результати у 2012 році:
забезпечення охорони життя, здоров'я працівників у процесі трудової діяльності;
зниження рівня виробничого травматизму та професійної захворюваності
працівників;
підвищення ефективності наглядової діяльності та підвищення відповідальності і
рівня соціально-трудових відносин кожного соціального партнера у сфері охорони
праці;
забезпечення належних безпечних і здорових умов праці;
зниження рівня виробничих ризиків, безпеки виробничих об'єктів, устаткування
та запобігання аваріям на об'єктах підвищеної небезпеки;
налагодження контролю за охороною праці на всіх організаційних рівнях;
забезпечення функціонування систем управління охороною праці на кожному
підприємстві, установі та організації.
3. Поліпшення бізнес-клімату та залучення інвестицій
3.1. Дерегуляція і розвиток підприємництва

Основна ціль на 2012 рік:
зняття зайвих адміністративно-дозвільних та регуляторних бар’єрів, стримуючих
розвиток малого підприємництва.
Основні заходи на 2012 рік:
реалізація заходів з виконання Національної програми сприяння розвитку малого
підприємництва в Україні;
реалізація регіональної програми підтримки малого підприємництва в Черкаській
області на 2011-2012 роки;
обов’язкове систематичне залучення громадських об’єднань підприємців до
підготовки проектів, рішень органів виконавчої влади та реалізація інших
невідкладних заходів для забезпечення умов ведення бізнесу в районі;
здійснення регуляторними органами заходів з відстеження результативності дії
регуляторних актів та їх перегляду з обов’язковим залученням громадських об’єднань
підприємців;
створення ефективних механізмів взаємодії регіональних і місцевих органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування з громадськими організаціями суб’єктів
малого бізнесу;
забезпечення належного функціонування дозвільних центрів;
активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого та середнього
підприємництва;
сприяння збільшенню обсягів фінансування на підтримку малого та середнього
бізнесу при формуванні місцевих бюджетів;
формування відповідної мережі об’єктів інфраструктури;
підвищення кваліфікації кадрів малого підприємництва та навчання незайнятого
населення основам підприємницької діяльності;
формування позитивного іміджу малого та середнього підприємництва серед
населення району.

Очікувані результати у 2012 році:
зростання кількості суб’єктів малого підприємництва на 46 одиниць, у тому числі
малих підприємств – на 6 одиниць, фізичних осіб – підприємців на 40 осіб;
створення у малому підприємництві не менше 460 нових робочих місць.
3.2. Залучення інвестицій

Основні цілі на 2012 рік:
забезпечення державної підтримки фінансування найбільш важливих об’єктів
соціально-культурного призначення;
сприяння інвестиційному розвитку економіки району за рахунок прогресивних
технологій;
створення інвестиційно-інноваційної моделі розвитку сільського господарства та
сільської місцевості.
Основні заходи на 2012 рік:
реалізація стратегічних інвестиційних проектів з впровадження прогресивних
технологій шляхом будівництва та введення в експлуатацію:
-;
створення інвестиційно-привабливого іміджу регіону у рамках реалізації
довгострокової програми залучення інвестицій в економіку Черкаської області у період
2011-2015 років, забезпечення широкого розповсюдження інформації про інвестиційну
привабливість окремих галузей і сфер економіки та перспективні інвестиційні проекти;
сприяння у пошуку інвесторів для розміщення інвестицій у розвиток
тваринництва в районі.
Очікувані результати у 2012 році:
зростання капітальних вкладень (інвестицій) у розвиток економіки району на 9,1
%;
збільшення обсягів залучених інвестицій у сільське господарство.
3.3. Розвиток житлово-комунального господарства

Основні цілі на 2012 рік:
задоволення потреб усіх споживачів в економічно доступних житловокомунальних послугах належного рівня та якості, що відповідають вимогам державних
стандартів;
запровадження економічно обґрунтованих рівнів тарифів, які повинні базуватися
на скороченні витрат на виробництво комунальних послуг;
залучення інвестицій для проведення реконструкції, капітального ремонту та
модернізації і розвитку житлового фонду, систем водопостачання та водовідведення.
Основні заходи на 2012 рік:
приведення тарифів на житлово-комунальні послуги у відповідність з витратами,
пов’язаними з їх наданням;
забезпечення беззбиткового функціонування житлово-комунального господарства
за рахунок тарифної політики;
залучення інвестицій в галузь;
технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення
питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво
житлово-комунальних послуг;
створення умов для більш широкого залучення населення до управління та
утримання житлового фонду через створення об’єднань співвласників багатоквартирних
житлових будинків;
теплова санація соціально важливих об’єктів, у тому числі житлового фонду із
застосуванням енергозберігаючих технологій;

виконання робіт з приведення до належного стану вулично-дорожньої мережі.
Очікувані результати у 2012 році:
забезпечення населення житлово-комунальними послугами належного рівня та
якості, за умови їх своєчасного оплати;
проведення комплексної модернізації та технічного переоснащення підприємств
житлово-комунального господарства з метою зменшення ресурсоспоживання;
зниження витрат матеріальних та енергетичних ресурсів комунальними
підприємствами;
забезпечення стовідсоткового рівня відшкодування собівартості наданих
житлово-комунальних послуг.
3.4. Розвиток земельних відносин, землекористування

Основні цілі на 2012 рік:
підвищення цінності земельних ресурсів;
забезпечення ефективності їх використання;
створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального,
інвестиційного і виробничого потенціалу землі.
Основні заходи на 2012 рік:
- забезпечення документального посвідчення права власності та права
користування на земельні ділянки: власників земельних часток (паїв), громадян, які
мають право на приватизацію земельних ділянок для будівництва і обслуговування
житлових будинків, ведення особистого селянського господарства, садівництва;
- завершення створення автоматизованої системи ведення державного земельного
кадастру, як базової основи для ведення інших видів кадастру, реєстрів, в тому числі й
економічних та природоохоронних.
- проведення інвентаризації земельних ділянок з метою встановлення правових
засад, обґрунтованості та якості господарювання у визначених просторових межах.
- здійснення розмежування земель права державної та комунальної власності для
підвищення відповідальності за використання земельних ресурсів та посилення
економічної бази місцевого самоврядування.
- завершення робіт з грошової оцінки земель населених пунктів та активізування
робіт з грошової оцінки земель несільськогосподарського використання за межами
населених пунктів для завершення введення землі в економічний обіг, формування та
розвитку ринку земель.
- поновлення планово-картографічного матеріалу зйомок минулих років з метою
забезпечення достовірною інформацією щодо існуючого використання земель сільських
рад, складу землеволодінь, землекористувань, їх просторової організації та структури
земельного фонду і подальшого проведення робіт по еколого-економічній організації
території.
- встановлення меж населених пунктів з інвентаризацією земель державної
власності дасть можливість ввести механізм їх управління контролю за використанням.
- складання планів земельно-господарського устрою населених пунктів з
наступною розробкою проектів функціонального зонування удосконалення структури
землекористування з метою скорочення можливості не комерційного користування
земельними ділянками, максимального залучення інвесторів визначених сфер діяльності
шляхом надання їм земельних ділянок у довгострокове користування та створення
цивільного ринку землі.
- забезпечення екологічної збалансованості землекористування та охорони земель
починаючи з відновлення масштабних робіт щодо ґрунтових обстежень та поступового
вилучення з інтенсивного обробітку деградованих, малопродуктивних земель, з метою

їх залісення чи залуження, з наступним переведенням до кормових угідь або
поверненням в склад орних земель.
Очікувані результати у 2012 році:
захист прав власників землі та землекористувачів, формування реального
ефективного господаря;
збільшення надходження від плати за землю до бюджетів усіх рівнів;
підвищення ефективності оренди землі, особливо в сільському господарстві;
збагачення родючості ґрунтів та зменшення деградаційних процесів;
поліпшення екологічної ситуації, особливо в сільській місцевості.
4. Модернізація інфраструктури
4.1. Розвиток транспортної системи

Основні цілі у 2012 році
покращання технічного стану доріг комунальної власності та під’їзних доріг до
сіл відповідно до комплексної програми відновлення, реконструкції та утримання
автомобільних доріг у Черкаській області на 2010-2015 роки;
досягнення максимального рівня забезпеченості транспортним
сполученням
населених пунктів району, особливо жителів сільської місцевості.
Основні заходи на 2012 рік:
реалізація комплексної програми відновлення, реконструкції та утримання
автомобільних доріг у Черкаській області на 2010-2015 роки;
оптимізація структури транспортних засобів, що використовуються на
регулярних пасажирських автоперевезеннях, з точки зору класу, місткості та
комфортності автобусів, спеціального устаткування для людей з обмеженими
фізичними можливостями, режимів руху;
оптимізація маршрутної мережі міських, приміських та міжміських
внутрішньообласних автобусних маршрутів, залучення на конкурсних засадах
перевізників щодо їх реалізації;
забезпечення господарського комплексу і населення транспортними
перевезеннями, розвиток транспортного сполучення у сільській місцевості;
оновлення основних виробничих фондів усіх видів транспорту, насамперед
рухомого складу, на основі використання продукції вітчизняної промисловості, із
застосуванням сучасних механізмів їх придбання, в першу чергу, лізингу.
Очікувані результати у 2012 році:
ремонт доріг комунальної власності у населених пунктах району;
задоволення потреб пасажирів щодо безпечного і якісного обслуговування під
час користування громадським пасажирським транспортом;
збільшення обсягів перевезень вантажів та пасажирів.
4.2. Розвиток зв’язку та інформаційних технологій

Основна цілі у 2012 році:
подальший розвиток телекомунікацій та сучасної інформаційної структури, які
сприятимуть суспільному і особистому розвиткові, підвищуючи потенціал держави;
оптимізація послуг поштового зв’язку.
Основні заходи на 2012 рік:
розширення доступу широких верств населення до системи національних
електронних інформаційних ресурсів за рахунок будівництва базових станцій Інтернет
сегменту мережі Інтернет;
оптимізація мережі поштового зв’язку шляхом впровадження пересувних пунктів;
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій і загальнодержавних
інформаційно-аналітичних систем різного рівня призначення.
Очікувані результати у 2012 році:

задоволення потреби населення у високоякісних послугах зв’язку, вирішення
комплексу поточних та перспективних завдань розвитку галузі.
подальший розвиток цифрового стільникового зв’язку стандарту CDMA, який
представляє собою фіксовану радіотелефонну послугу, що включає місцевий,
міжміський та міжнародний зв’язок, а також безпроводовий доступ до мережі Інтернет;
збільшення кількості основних телефонних апаратів завдяки введенню нових
потужностей на автоматизованих телефонних станціях.
4.3. Розвиток будівельної галузі

Основні цілі у 2012 році:
завершення будівництва нових та реконструкції діючих закладів соціальнокультурного призначення;
зменшення обсягів незавершеного будівництва;
забезпечення державної підтримки фінансування найбільш важливих об’єктів
соціально-культурного призначення;
надання довгострокових пільгових кредитів сільському населенню району.
Основні заходи на 2012 рік:
реалізація стратегічних інвестиційних проектів що потребують першочергової
фінансової допомоги з державного бюджету у 2012 році, у тому числі:
завершення будівництва довгобудів:
хірургічного відділення районної лікарні в м. Городище;
підвідних газопроводів до смт Вільшана, с.Товста та до с.Орловець.
реалізація комплексної програми відновлення, реконструкції та утримання
автомобільних доріг у Черкаській області на 2010-2015 роки.
Очікувані результати у 2012 році:
введення в експлуатацію 4,4 тис. м2 житла (темп зростання -114 %);
придбання квартир для працівників бюджетної сфери;
будівництво, реконструкція доріг загального користування;
збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва в сільській
місцевості, придбання та інженерне облаштування житла шляхом проведення
реконструкції та добудови, забезпечення засобами зв’язку, електро-, газопостачанням;
забезпечення доступності житла для всіх громадян та покращення умов їх
проживання;
закріплення кадрів, і особливо молодих сімей, в сільській місцевості.
5. Забезпечення прав і свобод громадян. Подолання корупції

Основні цілі на 2012 рік:
гарантування особистої безпеки громадян, захист їх прав, свобод і законних
інтересів, протидія проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації у
суспільстві;
протидія злочинам проти особи та майновій злочинності;
скорочення обсягів незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів та зниження рівня незаконного вживання наркотичних засобів і
психотропних речовин;
забезпечення громадського порядку під час масових заходів;
запобігання правопорушенням серед неповнолітніх;
підвищення ефективності роботи з населенням та громадськими формуваннями
щодо охорони громадського порядку;
боротьба з корупцією.

Основні заходи на 2012 рік:
розкриття та попередження тяжких і особливо тяжких злочинів проти життя і
здоров’я особи, а також злочинів майнової спрямованості, насамперед умисних вбивств,
зґвалтувань, тяжких тілесних ушкоджень, розбійних нападів, пограбувань,
протиправних діянь, пов’язаних з торгівлею людьми, інших злочинів, вчинених проти
особи, які викликають підвищений громадський резонанс;
вжиття ефективних попереджувально-профілактичних та розшукових заходів
щодо протидії вуличній злочинності;
здійснення комплексу заходів щодо виявлення каналів переміщення наркотичних
засобів, зберігання і збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також
встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до їх
розповсюдження;
забезпечення соціального і правового захисту дітей, запобігання негативним
явищам в підлітковому середовищі, особливо у сфері захисту суспільної моралі,
активізації роботи з виявлення та документування злочинної діяльності осіб, які
втягують підлітків у жебракування, порнобізнес, наркоманію, пияцтво та іншу злочинну
діяльність;
забезпечення правозастосовного та виховного впливу на підростаюче покоління
для зниження рівня підліткової злочинності, зменшення числа бездоглядних і
безпритульних дітей;
активна протидія злочинам у сфері економіки, вжиття заходів недопущення
розкрадання бюджетних коштів;
викриття фактів хабарництва та кримінальної корупції, у першу чергу серед
службових осіб, наділених реальними розпорядчими функціями держави, працівників
правоохоронних та контролюючих органів, у системі судової гілки влади тощо;
поліпшення роботи підрозділів Державтоінспекції з метою підвищення загальної
безпеки дорожнього руху на шляхах і вулицях населених пунктів району.
Очікувані результати у 2012 році:
покращання криміногенного стану в районі;
забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян

Таблиця № 1

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
розвитку промислового виробництва по прогнозу на 2012 рік
по Городищенському району
Показники

Одиниця
виміру

2010 рік
звіт

2011 рік
очікуване
виконання

2012рік
прогноз

2011 рік
прогноз у
% до 2010
року
(очікуваного виконання)

1

2

3

4

5

6

Обсяг реалізованої промислової
продукції (робіт, послуг) у фактичних
цінах - всього по району
у тому числі по підприємствах:
ВАТ „Мліївський ЗТО”
Хлистунівське кар’єроуправління
державного
підприємства
„Управління
ТДВ „Хлистунівський
завод
ЗБК”
промислових
підприємств
ВАТ
„Вільшанське
РТП”
адміністрації
залізничного транспорту
Холодокомбінат
України”
ПАТ „Городищенський маслозавод”
ПП „Цеглабуд”
ПП „Виробнича фірма „Міком”
Обсяг виробництва промислової
продукції (робіт, послуг) у фактичних
цінах - всього по району
у тому числі по підприємствах:
ВАТ „Мліївський ЗТО”
Хлистунівське кар’єроуправління
ЗАТ
„Хлистунівський
завод
ЗБК”
державного
підприємства
„Управління
ВАТ
„Вільшанське
РТП”
промислових
підприємств
Холодокомбінат
адміністрації залізничного транспорту
ПАТ
„Городищенський маслозавод”
України”
ПП „Цеглабуд”
ПП „Виробнича фірма „Міком”
Виробництво основних видів
промислової продукції у натуральному
вимірі
ВАТ „Мліївський ЗТО”
Плита ДОМ
Спортивний інвентар
Стінка гімнастична
Лавка гімнастична
Стіл тенісний
Дверні блоки
Причіп АП 0280

тис.грн.

113259,1

140450

149600

124,0

тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.

1383,2
33961,7
8092,5
167
11185
56315,2
1150,2
1004,5

1800
56600
10100
1000
7350
60000
2500
1100

2000
58600
11300
1100
8700
63200
2500
1100

130,1
166,7
124,8
599
0,66
106,5
217
109,5

тис.грн.

111009,1

134550

149900

121,2

тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
у відповідних
одиницях
виміру

704,4
29602,5
9760,6
167
10132
58289,2
1571,5
728,9

2000
50600
10100
1000
7350
60000
2500
1000

2000
60000
11300
1100
8700
63200
2500
1100

100
131,5
113,9
110
118,4
102,7
100
110

тис.м2

0,05

20

40

В 2 р.б.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

78
43
16
196
5

30
30
0
0
12

30
30
4
0
10

100
100
х
х
83

Хлистунівське кар’єроуправління
державного підприємства „Управління
промислових підприємств
адміністрації залізничного транспорту
України”
Щебінь
Пісок з відсівів
Камінь-бут
Розкривні скельні породи
ЗАТ „Хлистунівський завод ЗБК”
Залізобетонні вироби
Холодокомбінат
Ковбасні вироби
М’ясо і субпродукти І та ІІ категорії
Напівфабрикати м’ясні
ВАТ „Городищенський маслозавод”
Спред солодковершковий
ПП „Цеглабуд”
Стінові будівельні матеріали
ПП „Виробнича фірма „Міком”
Бруски, планки, фризи для паркетного
або дерев’яного покриття підлоги,
профільовані, незібрані

тис.м³
тис.м³
тис.м³
тис.м³

525,5
119,7
14,4
113,6

530,0
85,0
15,0
100,0

580,0
90,0
15,0
100,0

109,4
105,9
100
100

тис.куб.м

4,8

4,5

5,4

120

тонн
тонн
тонн

88,7
467,3
46,8

69,5
215,4
36

75
220
40

107,9
102,1
111

тонн

3315,4

2800

3000

107,1

млн.шт.

2,3

2,5

2,5

100

тис.кв.м

6,3

7,3

7,3

100

*По підприємствах основної промисловості.
**Обсяг реалізованої продукції – з урахуванням підприємств з виробництва та розподілення
електроенергії, газу та води.

Таблиця № 2
Обсяги
виробництва сільськогосподарської продукції
всіма категоріями господарств по прогнозу на 2012 рік
по Городищенському району
Показники

Одиниця
виміру

2011 рік
очікуване
виконання

2012 рік
прогноз

2012 рік
прогноз у % до
2011 року
(очікуваного
виконання)

Продукція рослинництва
Зернові культури (у вазі після
доробки)
у тому числі: пшениця
кукурудза на зерно
Цукрові буряки
(у заліковій вазі)
Олійні культури всього:
у тому числі соняшник
(у заліковій вазі)
соя
ріпак
Овочі всього
у тому числі: зелений горошок
кукурудза цукрова
Картопля

тис.тонн
тис.тонн
тис.тонн

125
41,0
69,5

128,7
42,2
71,6

103
103
103

тис.тонн
тис. тонн
тис.тонн

19,3

107,8

560
103

15,9
5,2
2,9
7,9
47,4

103
103
103
103
103

9,6
3,8
21,1
142

102
103
102
103

15,4
тис.тонн
5,1
тис. тонн
2,8
тис.тонн
7,7
тис.тонн
тис.тонн
тис.тонн
46,0
Продукція тваринництва

Худоба і птиця у живій вазі
в т.ч. птиця
Молоко
Яйця

тис.тонн
тис.тонн
тис.тонн
млн.штук

9,4
3,7
20,7
138

27

Таблиця №3
Прогноз на 2012 рік чисельності поголів’я худоби та птиці
по Городищенському району
Очікувана
чисельність
поголів’я на
01.01.2012 (голів)

Велика рогата худоба
у т.ч. корови
Свині
Птиця (тис.гол.)

Прогноз
поголів’я на
01.01.2013
року
(голів)

Всі категорії господарств
7400
7538
4090
4150
22500
22850
690700
710200

Прогноз поголів’я на
01.01.2013 у % до
очікуваної
чисельності на
01.01.2012
101,9
101,5
101,6
102,8

Таблиця № 4

Перелік першочергових актуальних соціально-економічних питань в населених
пунктах Городищенського району
№
п/п
1.

Назва
населеного
пункта
м.Городище

Конкретні заходи

Капітальні
вкладення,
тис.грн
Будівництво хірургічного відділення на 150 ліжок ЦРЛ м.
8702,0
Городище
Реконструкція водозабору для водозабезпечення міста /1
339,243
черга - водозабірні свердловини/
Реконструкція водозабору для водозабезпечення міста /2
1288,053
черга – напірний трубопровід, резервуар чистої води/
Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Гагаріна
660,504
Реконструкція
колодязів
інженерних
мереж
235,928
водопостачання, водовідведення, зливної каналізації
Реконструкція міського центру культури і туризму №1 в
299,105
частині підсилення цегляних стовпів і простінків
Реконструкція вул. Миру /від пл.Миру до вул.Мічуріна /
2763,683
Реконструкція пішохідної частини мосту через р.Татарку
20,084
по вул. Героїв Чорнобиля
Реконструкція покрівлі діючого 3-х поверхового корпусу
495,5
стаціонару лікарні (2-х поверхового блоку) м.Городище
Реконструкція із заміною технологічного обладнання
300,0
котельні центральної районної лікарні м.Городище з
метою зниження рівня забруднення атмосферного повітря
Реконструкція районного краєзнавчого музею
400,0
Реконструкція Палацу культури ім. С.С.Гулака800,0
Артемовського
Придбання шкільного автобуса (1шт.)
300,0
Придбання комп’ютерних комплексів
44,0
Придбання житла для педагогічних працівників сільської
60 ,0
місцевості.
Будівництво внутрішніх туалетів Вільшанської ЗОШ 1–
93,0
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2.

смт Вільшана

3.

смт Цвіткове

4.

с.БудаОрловецька

5.

с.Валява

с.Вербівка

7.

с.Воронівка

с.В’язівок

9.

с.Дирдин

10.

с.Калинівка

11.

с.Ксаверове

12

с.Мліїв

Ш, ЗОШ 1-П ступенів та Хлистунівського НВК.
Капітальний ремонт приміщення молодших класів
Вільшанської ЗОШ 1-Ш ступенів
Реконструкція Валявської школи ЗОШ 1-Ш ступенів
Обробка
дерев’яних
конструкцій
вогнезахисним
розчином горищних конструкцій Городищенської ЗОШ 1-Ш ступенів №1,№3 та Старосільської ЗОШ -1-Ш
ступенів
Придбання спортивного інвентарю для навчальних
закладів району
Будівництво підвідного газопроводу до смт Вільшана, с.
Товста Городищенського району
Реконструкція селищного Будинку культури
Водопостачання центральної частини смт. Вільшана
Городищенського району Черкаської області - 2 черга
(водопровід)
Проведення ремонту сільських доріг
Заміна вікон та дверей в дитячому садку
Реконструкція входу в приміщення СЦКД
Ремонт приміщення СЦКД (опалення, покрівля, сцена)

250,0
255,0
3,0

52,0
6000,0
2500,0
722,2

500,0
20,0
12,0
100,0

Ремонт ФАПу (дах – 160 кв.м.)
Проведення ремонту сільських доріг
Ремонт приміщення сільської ради
Реконструкція даху Валявського СЦКД
Реконструкція даху Валявської ЗОШ І-ІІІ ст. у с.Валява
Городищенського району
Водовід в с.Валява Городищенського району Черкаської
області
Заміна вікон ДНЗ Липка
Проведення ремонту доріг комунальної власності
Відновлення мережі зовнішнього освітлення села
Виготовлення технічної документації та паспортизації
сільського сміттєзвалища
Проведення ремонту сільських доріг
Благоустрій населеного пункту(кладовищва)
Відновлення мережі зовнішнього освітлення села
Реконструкція опалення бібліотеки
Ремонт дитячої установи „Пролісок”

20,0
40,0
20,0
210,0
160,0

Відновлення системи опалення СЦКД

50,0

Відведення земельної ділянки під сміттєзвалище
Проведення ремонту сільських доріг
Реконструкція дошкільної дитячої установи
Завершення газифікації села
Проведення ремонту сільських доріг
Виготовлення документації на сільське сміттєзвалище
Проведення ремонту сільських доріг
Виготовлення технічної документації та паспортизації
сільського сміттєзвалища
Реконструкція залу сільського будинку культури №2
Проведення ремонту сільських доріг
Реконструкція плавального басейну Мліївської ЗОШ І-ІІІ

342,4
6,0
20,0
5,0
6,0
50,0
1 0,0
20,0
10,0
600,0

5,0
550,0
200,0
3900,0
500,0
15,0
80,0
10,0
1700,0
13650,0
2500,0
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13.
14.

с.Орловець
с.Петрики
с.Петропавлівка

15.

16.

с.Старосілля

с.Хлистунівка

Будівництво підвідного газопроводу до с. Орловець
Провести поточний ремонт сільського будинку культури
Відновлення вуличного освітлення
Реконструкція мережі зовнішнього освітлення
Проведення ремонту сільських доріг
Ремонт даху Старосільського СЦКД
Ремонт фасаду Старосільського СЦКД
Реконструкція адмінприміщення
Реконструкція системи опалення в ДНЗ „Берізка”

3900,0
20.0
30.0
50,0
10,0
20,0
40,0
30,0
20,0

Відновлення системи опалення СЦКД

50,0

Газифікація Хлистунівського будинку культури
Будівництво свердловини для водопостачання

100,0
210,0
55954,700

Таблиця №5

Показники діяльності суб’єктів малого бізнесу
по прогнозу на 2012 рік по Городищенському району
Показники

Кількість суб'єктів малого бізнесу,
всього:
малих підприємств
підприємців – фізичних осіб
Чисельність найманих працівників,
всього:
у т.ч. на малих підприємствах
Середньомісячна заробітна плата
найманих працівників на малих
підприємствах
Обсяг реалізованої продукції (робіт,
послуг) на малих підприємствах
Надходження до бюджетів усіх
рівнів від діяльності суб’єктів
малого бізнесу, всього:
у т.ч. малих підприємств
підприємців-фізичних осіб
Інфраструктура підтримки
малого підприємництва:
бізнес-центри
лізингові центри

Одиниця
виміру

2011 рік
очікуване

2012 рік
2012 рік
прогноз прогноз у %
до 2011 року
(очікуваного
виконання)

одиниць
одиниць
осіб

1454
104
1350

1500
110
1390

103,2
105,8
103

тис.чол.
тис.чол.

4950
900

5100
925

103
103

1108,0

1141,0

103

тис.грн.

70,0

75,0

107

тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.

6200
4000
2200

6500
4200
2300

105
105
104,5

одиниць
одиниць

-

-

-

грн.
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Таблиця № 6

Інвестиційна діяльність промислових підприємств по прогнозу на 2012 рік
у Городищенському районі
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Показники

Одиниця
виміру

2010 рік
звіт

2011 рік
очік.вик.

2012 рік
прогноз

1
1.Обсяг інвестицій в основний капітал
за рахунок усіх джерел фінансування (у
розрізі промислових підприємств) у
фактичних цінах
ВАТ „Мліївський ЗТО”
Хлистунівське кар’єроуправління
державного підприємства „Управління
промислових підприємств адміністрації
залізничного транспорту України”
ТДВ „Хлистунівський завод ЗБК”
ВАТ „Вільшанське РТП”
Холодокомбінат
ПАТ „Городищенський маслозавод”
ПП „Цеглабуд”
ПП „Виробнича фірма „Міком”
а) з них на капітальне будівництво (у
розрізі промислових підприємств) у
фактичних цінах
ВАТ „Мліївський ЗТО”
Хлистунівське кар’єроуправління
державного підприємства „Управління
промислових підприємств адміністрації
залізничного транспорту України”
ТДВ „Хлистунівський завод ЗБК”
ВАТ „Вільшанське РТП”
Холодокомбінат
ПАТ „Городищенський маслозавод”
ПП „Цеглабуд”
ПП „Виробнича фірма „Міком”
б) на придбання машин та обладнання
(у розрізі промислових підприємств) у
фактичних цінах
ВАТ „Мліївський ЗТО”
Хлистунівське кар’єроуправління
державного підприємства „Управління
промислових підприємств адміністрації
залізничного транспорту України”
ТДВ „Хлистунівський завод ЗБК”
ВАТ „Вільшанське РТП”
Холодокомбінат
ПАТ „Городищенський маслозавод”
ПП „Цеглабуд”
ПП „Виробнича фірма „Міком”
2.Обсяг прямих іноземних інвестицій,
по наростаючому підсумку - всього*
(у розрізі промислових підприємств)

2

3

4

5

2012 рік
прогноз у
% до
очік.вик.
2011 року
6

тис.грн.

5575

10730

12000

111,8

тис.грн.

400

400

400

100

тис.грн.

3744

8700

9500

109,2

тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.

150
21
1100
160
-

200
30
1200
200
-

300

150
х
150
125
125
х

тис.грн.

3184

2380

тис.грн.

-

-

тис.грн.

3044

2200

2500

113,6

тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.

140
-

180
-

250

х
х
х

тис.грн.

2391

8350

9250

110,8

тис.грн.

400

400

400

100

тис.грн.

700

6500

7000

928,6

тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.

150
21
1100
20
-

200
30
1200
20
-

300

150
х
150
125
х
х

тис.дол.
США

-

-

50
1500
250

2750

115,5
х

50
1500
-

138,9
х

х
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Таблиця № 7

Прогнозні обсяги капітальних інвестиції та введення в дію потужностей
у 2012 році у Городищенському районі

Показники
Обсяг капітальних інвестицій за
рахунок усіх джерел фінансування
-у фактичних цінах
-у порівняних цінах (у % до
попереднього року)
Обсяг інвестицій в основний капітал
за рахунок усіх джерел фінансування
-у фактичних цінах
-у порівняних цінах (у % до
попереднього року)
з них:
Обсяг інвестицій в основний капітал на
душу населення
Введення в експлуатацію об’єктів
соціальної сфери за рахунок усіх
джерел фінансування
Загальна площа житла
Дошкільні заклади освіти
Загальноосвітні школи
Лікарні
Амбулаторно-поліклінічні заклади
Водопровід
Каналізація
Теплопостачання
Газопроводи

2012
рік
2012 рік
у % до
прогноз
2011
року

Одиниця
виміру

2011 рік
очікуване
виконання

тис.грн

70000

75000

107,1

-

-

-

58000
-

65000
-

112,1
-

грн.

1364,7

1543,9

113,1

кв.м
місць
уч. місць
ліжок
відвід.
за зміну
км
км
км
км

4000
-

4400
-

110
-

0,9
7,0

2,1
12.0

230
170

%
тис.грн
%

Таблиця № 8

Перелік інвестиційних проектів, які будуть реалізовуватися у 2012 році
у Городищенському районі
Загальний
у т.ч.
Економічний ефект
обсяг
потреба в
(назва продукції, річний
Назва інвестиційного проекту
інвестиінвестиобсяг виробництва у
(адреса підприємства, реквізити
ційних
ціях на
натуральному виразі,
інвестора)
вкладень
2012 рік
вартість одиниці
(тис.грн.)
(тис.грн.)
продукції)
Напрямок діяльності (промисловість, сільське господарство, інші)
Промисловість
Реконструкція виробничих приміщень
2011
Інформація
Інформаці 60,7 млн.м.кв. картону на
„ Агротехсервіс”
відсутня
я відсутня рік
Реконструкція складу готової продукції на 2011
Інформація
Інформаці
цех теплоізоляційних матеріалів ТОВ „
відсутня
я відсутня
Торговий дім Мліївський ЗТО”, с. Мліїв
Реконструкція частини приміщень
2011
Інформація
Інформаці
існуючої будівлі під цех по виготовленню
відсутня
я відсутня
соків та сокових продуктів „ Тов Імперія
продуктів , смт. Вільшана ”
Реконструкція існуючих приміщень на
2011
Інформація
Інформаці 48 тис. т. на рік
підприємство з виготовлення органічних
відсутня
я відсутня
добрив „ Фрея Агро ”, м. Городище
Сільське господарство
ТОВ „ СП „ Валява” створення
2008-2011
2500
1500
Отримання близько 400
свинорепродуктора на 3400 основних
тонн свинини в рік; 50 тис.
свиноматок та відгодівля свиней в с.
грн. надходжень до
Валява
бюджетів всіх рівнів
ФГ „Царина” Створення
2010-2015
1600
1550
Отримання близько 250
свинорепродуктора на 2400 основних
тонн свинини в рік; 30
свиноматок та відгодівля свиней в с.
тис.грн надходжень до
Товста
бюджетів всіх рівнів
Рік
початку та
запровадження

Примітка: в разі коли проект реалізувався у попередні роки вказати обсяг залучених інвестицій станом на 01.01.2012.

Соціальний ефект
від реалізації
(створення нових
робочих місць, рівень
заробітної плати)

30 робочих місць
5 робочих місць
20 робочих місць

40-50 робочих місць

Створення 25 робочих
місць

Таблиця № 9

Обсяги
введення в експлуатацію загальної площі житла
у Городищенському районі
Введення загальної площі житла,
тис.кв.м
2011 рік очікуване
всього
4,0

у т.ч.
індивідуальни
ми забудовниками
4,0

2012 рік прогноз
всього

у т.ч. індивідуальними
забудовниками

4,0

4,0

Всього
2012 р. прогноз
до
2011 р. очікув.,
у%

Обсяги
фінансування
житлового
будівництва
2012 р.
(прогноз),
тис.грн.

0

19800

Таблиця № 10

Обсяги інвестиційних вкладень в основний капітал
у Городищенському районі
2011 рік очікуване
всього
тис.грн.
58000

в розрахунку на
всього
одного жителя,
тис.грн.
грн.
1364,7

65000

2012 рік прогноз
в розрахунку
2012 рік у
2012 рік
на одного
% до
у % до
жителя,
2011 року
2011 року
грн.
112,1
1543,9
113,1

Таблиця № 11

Обсяги потреби в житлі та поліпшення житлових умов
у Городищенському районі
Роки

2010
2011
2012

Кількість сімей та
одинаків, що
перебувають на
квартирному обліку на
кінець року, од.
у т.ч. на
всього
соціальне
300
300
300
10

Кількість сімей та
одинаків, які одержать
житло за рік, од.
всього
10

у т.ч.
соціальне
10

Їх частка від загальної
кількості тих, що
перебували на квартирному
обліку на кінець
попереднього року, %
у т.ч.
всього
соціальне
3
3

Таблиця № 13

Показники
обсягів введення в експлуатацію житла на 2012 рік за спеціальними програмами
(за рахунок усіх джерел фінансування) у Городищенському районі
Показники

Введення в
експлуатацію
загальної площі
житла, кв.м
Обсяг фінансування,
тис.грн.
в т.ч. за рахунок
коштів місцевих
бюджетів
Введення в
експлуатацію житла,
кв.м
Обсяг фінансування,
тис.грн.

Всього
за
Комплекс
Програма
програ на програма забезпечен
ма
забезпечення ня житлом
ми
житлом
військово
військово
службовців
службов ців звільнених
та членів їх у запас або
сімей
відставку

Державна
програма
забезпечен
ня молоді
житлом

в тому числі
Регіональна
Чорноби
програма
льська
індивідуаль
будівельна
ного
програма
житлового
будівництва у
сільській
місцевості (за
програмою
“Власний
дім”)

-

Інші
програ
ми

Будівни
цтво
соціального
житла

Створення
фондів для
тимчасово
го проживан
ня

-

400

400

1200

-

-

200

200

5400

-

-

900

900

1800

1800

140

-

-

10

30

50

50

1200

-

-

200

200

400

400

5400

-

-

900

900

1800

1800

-

-

Таблиця № 14

Прогноз на 2012 рік
щодо введення в експлуатацію виробничих потужностей (нове будівництво, розширення, реконструкція і технічне
переозброєння підприємств і організацій) та створення на їх базі нових робочих місць
по Городищенському району
№
п/п

1

Повна назва підприємства,
організації, юридична адреса

2

Введення в експлуатацію нових потужностей у 2012 році
Планується у 2012
Найменування
Одиниця Прогноз по році створити нові
робочі місця,
виміру потужностях
одиниць
у 2012 році
3
4
5
6
Промисловість

1.
2.
Сільське господарство
1.
2.
3

ТОВ «СП «Валява»

Створення свинорепродуктора на 3400
основних свиноматок та відгодівля
свиней в с.Валява
ТОВ „Інвестиційна компанія „Агросоюз с.Петропавлівка - виробництво товарних
РП”
яєць (реконструкція 2 цеху)
ТОВ „Агрорось” с. Хлистунівка

Створення інкубатора ємкістю до 45
млн.шт. яєць в с. Хлистунівка

Транспорт і зв’язок
1.
2.
Будівництво і т.д.
1.
2.

голів

3400
свиноматок

25

млн.шт.

45

25

млн.шт.

45

50

Таблиця № 15

Розвиток мережі торговельного та побутового обслуговування у 2012 році
по Городищенському району
(району, місту)
Кількість
створених у
2011 році
Показники

Кількість об’єктів торгівлі
всього,*
у т.ч. магазини
кіоски
АЗС
Кількість об’єктів громадського
харчування всього,
у т.ч. ресторани

Наявність
(очікувана) станом
на 01.01.2012

Планується відкрити у 2012 році
у тому числі:

поновлення
у т.ч. у нове будівництво роботи існуючих
у т.ч. у
у т.ч. у Всього сільській
об’єктів
Всього сільській Всього сільській
місцевості
у т.ч. у
у т.ч. у
місцевості
місцевості
Всього сільській Всього сільській
місцевості
місцевості
одиниць
1
5
1
6
328
140
5
-

Одиниця
виміру

одиниць

-

-

290

120

3

-

3

одиниць

-

-

29

16

1

1

1

одиниць

-

-

9

4

1

-

одиниць

3

1

51

26

2

-

26

14

-

4

-

-

1

-

-

1

-

-

-

1

2

1

-

-

1

1

1

1

-

-

2

-

-

-

-

-

-

Кількість заготівельних пунктів,

одиниць одиниць -

Кількість об’єктів побуту всього:

одиниць -

-

85

32

5

1

5

1

-

-

у т. ч. по видах послуг

одиниць -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- фото послуги

одиниць -

-

2

-

1

-

1

-

-

-

- послуги перукарні

одиниць -

-

11

4

-

-

-

-

-

-

- послуги лазні

одиниць -

-

3

2

1

-

1

-

-

-

- мийка автомобілів

одиниць -

-

3

-

1

-

1

-

-

-

- ритуальні послуги

одиниць -

-

10

3

1

-

1

-

-

-

- пошиття та ремонт одягу

одиниць -

-

5

1

-

-

-

-

-

-

- ремонт взуття

одиниць -

-

- ремонт складно-побутової
техніки

одиниць

-

-

- ремонт годинників

одиниць -

-

1

-

-

- ремонт телерадіоапаратури

одиниць -

-

4

1

-

- ремонт та виготовлення
ювелірних виробів

одиниць

-

-

- ремонт автомобілів

одиниць -

-

12

1

-

-

-

-

-

-

-виробництво меблів

одиниць -

-

4

3

-

-

-

-

-

-

-оброб.дерев.виробн.виробів з
деревини

одиниць

-

-

-інші послуги

одиниць -

-

Примітка: *) магазини, кіоски, АЗС

3
4

1

16
6

1
1

-

15
-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Таблиця №16

Забезпечення Городищенського району (міста) послугами поштового зв'язку
одиниць
Район
(місто)

Наявна кількість поштових
відділень / (у т.ч. пересувних)
станом на 01.10.2011 (об'єктів
поштового зв'язку)

Наявна кількість поштових
скриньок загального
користування станом на
01.10.2011

Населені пункти, в яких відсутні поштові
відділення (відсутні поштові скриньки
загального користування) станом на
01.10.2011'

Всього у міській
у
Всього у міській
у
місцевос сільській
місцевос- сільській
ті
місцевості
ті
місцевості
1
Городище
нський

2
22

3
2

4
20

5
32

6
12

7
20

Назва
кількість поштові
населеного населен- скриньки
пункту
ня
(+ - в
наявності)
8
-

9
-

10
-

Планується відкрити поштових
відділень / (встановити
поштових скриньок чи
пересувних відділень*) у 2012 р.

обслуговуються
листоношею

Всього

11
-

12
-

у міській
у
місцевос- сільській
ті
місцевості
13
-

14
-

Таблиця №16.1

Забезпечення Городищенського району (міста) телекомунікаційними послугами
Район (місто)
Наявність
ОТА
станом на
01.10.2011
1
Городищенськ
ий район

2
7187

Телефонний зв’язок
Проводове мовлення
Наявність Черга на Плану- Нетелефонізо Кількість Кількість Планується
ДТА
встановле ється вані населені працюю- не працю- поновити
станом на ння ДТА встановит
пункти
чих
ючих
роботу
01.10.2011
на
и у 2012 р. станом на радіоточок радіоточок радіоточок
01.10.2011
01.10.2011 01.10.2011 01.10.2011 у 2012 р.
3
6185

4
284

5
45

6
-

7
1822

8
18

9
18

одиниць
Інформаційні технології
Не
Кількість
Кількість
радіофікова абоненттів
портів,
ні населені
мережі
запланованих
пункти на Інтернет на встановити у
01.10.2011
01.10.2011
2012 р.
10
3

11
1386

12
192

Таблиця №16.2

Забезпечення Городищенського району (міста) послугами кабельного телебачення та мережі Інтернет
Район
(місто)
1

Городищенс ьькький
район

Наявність кабельного
телебачення на 01.10.2011
(зазначити оператора)
2

Кількість споживачів
кабельного
телебачення
3
4
-

-

Оператор мережі Інтернет,
що надає послуги на
01.10.2011
5
6

Укртелеком

Інтернтелеком

Кількість споживачів
мережі Інтернет на
01.10.2011
7

одиниць
Планується забезпечити
у 2012 р. споживачів
мережі Інтернет
8

1386

192

Забезпечення послугами поштового зв’язку у Городищенському районі *

Таблиця №17

Основні показники фінансової діяльності підприємств по прогнозу на 2012
рік по Городищенському району
І. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування підприємств
2010 рік звіт
Показники

1

Фінансовий результат від
звичайної діяльності до
оподаткування
підприємств (+, -), всього
у тому числі:
у промисловості
у сільському господарстві
Прибуток (+) прибуткових
підприємств, всього
у тому числі:
у промисловості
у сільському господарстві
Збиток (-) збиткових
підприємств, всього
у тому числі:
у промисловості
у сільському господарстві

2011 рік
очікуване
виконання

2012 рік
прогноз

Кількість Сума, Кількість Сума, Кількість
звітуючих тис.грн. звітуючих тис.грн. звітуючих
підприпідприпідприємств,
ємств,
ємств,
одиниць
одиниць
одиниць

2012 рік
прогноз
у % до
Сума, 2011 року
тис.грн.
очік.
викон.
(гр.6 у %
до гр.4)

2

3

4

5

6

7

8

10

7262

10

7500

10

8500

113

3

800

3

900

3

1000

111

4
10

4180
7262

4
10

6000
7500

4
10

6960
8500

116,0
113

3

800

3

900

3

1000

111

4
-

4180
-

4
-

6000
-

4
-

6960
-

116,0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ІІ. Темп зростання (зменшення) прибутків (збитків) підприємств,
питома вага збиткових підприємств
Показники

1

Темп зростання прибутків
прибуткових підприємств
Темп зменшення збитків збиткових
підприємств
Питома вага збиткових підприємств

2011 рік
очікуване
виконання
(відсоток)

2012 рік
прогноз
(відсоток)

Відхилення
(+,-)

2

3

4

103,3

113

+9,7

-

-

-

-

-

-

Таблиця №1 8

Потреба
у кадровому забезпеченні робочими професіями
галузей економіки у 2012 році
по Городищенському району
Галузі

1.

2.

Промисловість

Сільське господарство

3.

Будівництво

4.

Транспорт і зв’язок

5.

Торгівля

6.

Побутове обслуговування
населення

Всього

Назва професій

Інженерно-технічні
професії:
1. Маркшейдер
Робітничі професії:
1. Машиніст крана
2. Маслороб
3. Різноробочі
4. Машиніст екскаватора
1.Оператори по догляду за
свиньми
2.Оператори по догляду за
птицею
3.Механізатори
4. Водії
5. Електрики
6. Різноробочі
1. Водій
2. Електрогазозварник
3. Маляр
4. Штукатур
1. Водій автобуса
2. Електрогазозварник
3.Електомонтер
4.Інженер по охороні працІ
1.Продавець
1.Майстер по ремонту
взуття
2. Майстер по ремонту
годинників

Потреба / осіб/
Всього
у т.ч.
підготовка
безпосередньо
на виробництві

1
1
4
2
2
25

25

25
20
5
5
20
4
1
2
4
1
1
4
1
15

25

20

4
15

1
1
145

89

Таблиця № 19

Основні показники
соціального розвитку по прогнозу на 2012 рік
Городищенському району
Показники

Одиниця
виміру

1

2

3

4

5

тис.чол.

42,5

42,1

99,1

тис.чол.
тис. чол.

18,8
23,7

18,6
23,5

98,9
99,2

5,8

5,7

98,3

тис.чол.

1,27

1,26

99,2

тис.чол.

0,77

0,76

99,2

130928

147744

112,8

32004

37800

118,1

15246

17328

113,7

1880

2160

115

2100

2500

119

1650

1900

115

Населення
Середньорічна чисельність наявного
населення – всього,
у тому числі:
міського
сільського
Середньооблікова чисельність
працівників (штатних), зайнятих у
галузях економіки (без малих
підприємств) – всього,
з них:
у промисловості
у сільському господарстві
Показники фонду оплати праці та
середньомісячної заробітної плати
по категоріях працюючих
Фонд оплати праці працівників,
зайнятих у галузях економіки (без
малих підприємств) – всього,
у тому числі:
фонд оплати праці працівників
промисловості
фонд оплати праці працівників
сільського господарства
Середньомісячна заробітна плата
працівників, зайнятих в галузях
економіки (без малих підприємств),
всього,
у тому числі:

тис.чол.

2011 рік 2012 рік 2012 рік у
очікуване прогноз % до 2011
року

тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.

грн.

працівників промисловості

грн.

працівників сільського
господарства

грн.

1
Показники ринку праці
Чисельність зареєстрованих
безробітних на кінець року
Рівень зареєстрованого безробіття
Кількість створених нових постійних
робочих місць – всього,
з них:
- у галузях економіки
у тому числі:
- у промисловості
- у сільському господарстві
- суб’єктами малого
підприємництва
Охорона природи
Загальний обсяг фінансування
природоохоронних заходів за рахунок
коштів місцевого бюджету - всього,
у тому числі:
по екологічному розділу
Загальний обсяг фінансування
природоохоронних заходів за рахунок
коштів цільових Фондів охорони
природного середовища обласного та
базових рівнів – всього,
у тому числі:
обласного фонду

2

3

4

5

1000

1100

110

%

-

-

-

одиниць

480

480

100

20

30

150

5
10

8
10

160
100

460

450

97,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

-

-

-

-

-

чол.

одиниць
одиниць
одиниць
одиниць

тис.грн.
тис.грн.

тис.грн.
тис.грн.

Таблиця № 20

Основні показники розвитку торгівлі та реалізованих послуг на 2012 рік по
Городищенському району
Показники

Обсяг роздрібного
товарообороту, включаючи
громадське харчування
(підприємств-юридичних осіб)
Темп зростання (зменшення)
до попередього року
Обсяг реалізованих послуг
підприємствами сфери послуг
- всього
Темп зростання (зменшення)
до попередього року
у тому числі: обсяг послуг,
реалізованих населенню
Темп зростання (зменшення)
до попередього року

Одиниця
виміру

2011 рік
2012 рік
очікуване прогноз
виконання

2012 рік у %
до 2011 року
(у діючих
цінах)

57000

58000

101,8

101,1

101,8

х

5,9

6,5

110,2

109,3

110,2

х

4,1

4,6

112,2

113,9

112,2

х

тис.грн.
%

тис.грн.
%
тис.грн.

%

Таблиця № 21

Основні показники споживання енергоносіїв промисловими
підприємствами у 2011-2012 роках по Городищенському району
2011 рік
2012 рік
Одиниця
очікуване 2012 рік прогноз у % до
Показники
виміру
споживання прогноз
2011 року
(очікуваного)
споживання)
Споживання паливно-енергетичних
ресурсів промисловістю
- природного газу
- твердого палива
- нафтопродуктів
- теплоенергії
- електроенергії
у тому числі по промислових
підприємствах основного кола:
ВАТ „Мліївський ЗТО”
Споживання паливно-енергетичних
ресурсів

тис.куб.м.
тонн
тонн
Гкал
млн.кВт-год

580
600,0
627
2000
6,84

600
600,0
596,5
2000
6,79

103,4
100,0
95,1
100
99,3

- природного газу
- нафтопродуктів
- електроенергії
Хлистунівське кар’єроуправління
державного
підприємства
„Управління
промислових
підприємств
адміністрації
залізничного транспорту України”
Споживання паливно-енергетичних
ресурсів
- природного газу
- нафтопродуктів

тис.куб.м.
тонн
млн.кВт-год

300
15
0,2

320
15
0,2

107
100
100

тис.куб.м.
тонн

- електроенергії
ТДВ „Хлистунівський завод ЗБК”
Споживання
паливно-енергетичних ресурсів
- твердого палива
- нафтопродуктів
- теплоенергії

млн.кВт-год

30,0
455
4,7

30,0
425
4,6

100
93,4
97,9

тонн
тонн
Гкал

300
8
2000

300
8
2000

100
100
100

- електроенергії
ВАТ „Вільшанське РТП”
Споживання паливно-енергетичних
ресурсів
- нафтопродуктів
- електроенергії
Холодокомбінат
Споживання паливно-енергетичних
ресурсів
- нафтопродуктів
- електроенергії
ПАТ
„Городищенський
маслозавод”
Споживання паливно-енергетичних
ресурсів
- природного газу
- електроенергії
ПП „Цеглабуд”
Споживання паливно-енергетичних
ресурсів
- твердого палива
- нафтопродуктів
- електроенергії
ПП „Виробнича фірма „Міком”

млн.кВт-год

0,25

0,25

100,0

тонн
млн.кВт-год

9,0
0,07

9,5
0,07

106
100,0

тонн
млн.кВт-год

20
0,3

19
0,2

95,0
66,7

тис.куб.м.
млн.кВт-год

250
1

250
1,15

100
115

тонн
тонн
млн.кВт-год

300
120
0,12

300
120
0,12

100
100
100

Споживання паливно-енергетичних
ресурсів
- електроенергії
млн.кВт-год

0,2

0,2

100,0

Таблиця № 23

Паливно-енергетичний баланс Городищенського району на 2011-2012 роки
Статті балансу

Одиниця
виміру

2011 рік
очікув.

2012 рік
прогноз

1

2

4
62,4

А. Пропозиція, всього

тис.т.у.п.

3
59,4

І. Виробництво енергетичних ресурсів в
регіоні – всього, у т. ч.:
1. Виробництво електроенергії – всього,
у т. ч. електростанціями:

тис. т.у.п.

37074

42165

-

-

-

-

-

-

тис. кВт год.
тис. кВт год.
тис. кВт год.
тис. кВт год.
тис. кВт год.
тис. кВт
год.

-

-

-

-

тис. т.у.п.
тис.Гкал
тис. т.у.п.
тис.Гкал
тис.Гкал

-

-

-

-

тонн
тис. т.у.п.

-

-

-

-

37074
13,0
27000
31,32
16,5
2900
6300
3100
4100

42165
14,8
27600
32,02
16,8
3000
6300
3200
4200

загального користування (кількість
електростанцій - ____), з них
малими гідроелектростанціями (______)
промисловими (кількість- ____)
сільськими (кількість- ____)
транспортними (кількість- ____)
будівельними (кількість- ____)
іншими (кількість- ____)
2. Виробництво електроенергії
нетрадиційними джерелами енергії
(когенераційними установками, вітровими
електростанціями тощо)
3. Виробництво теплової енергії – всього,
у т. ч.
для виробничих потреб
для населення (з урахуванням пільг і
субсидій), бюджетних установ і організацій
4. Виробництво торфобрикетів

ІІ. Поставки енергоресурсів з-за меж
регіону – всього, у т.ч.
1. Поставка електроенергії
2. Поставка природного газу
3. Поставки інших видів палива, з них:
кам’яне вугілля та брикети
торфобрикети
автомобільний бензин
газойль (дизельне паливо)

тис. кВт
год.
тис. т.у.п.
тис. кВт год.

тис. т.у.п.
тис. кВт год.
тис. т.у.п.
тис.куб.м
тис. т.у.п.
тис. т.у.п.
тонн
тонн
тонн
тонн

1

Б. Попит
Споживання електроенергії – всього, у
т.ч.:
промисловість
сільське господарство
житлово-комунальне господарство
підпр. і орг. державного бюджету
підпр. і орг. місцевого бюджету
населення, з урахуванням пільг і субсидій
інші споживачі
Споживання природного газу – всього,
у т.ч.:
промисловість – всього, у т. ч.
для неенергетичних цілей
для перетворення в інші види енергії
теплоенергетика для потреб населення та
бюджетної сфери
населення, з урахуванням пільг і субсидій
підприємства і орг. державного бюджету
підприємства і орг. місцевого бюджету
Споживання теплоенергії – всього, у т.ч.:
для виробничих потреб
для населення (з урахуванням пільг і
субсидій), бюджетних установ і організацій
Споживання інших видів палива, з них:
кам’яне вугілля та брикети
торфобрикети
автомобільний бензин
газойль (дизельне паливо)
дрова для опалення

2

3

4

тис.т.у.п.

63,8

66,6

тис. кВт
год.
тис. т.у.п.
тис. кВт год.
тис. кВт год.
тис. кВт год.
тис. кВт год.
тис. кВт год.
тис. кВт год.
тис. кВт год.
тис.куб.м
тис. т.у.п.
тис.куб.м
тис.куб.м
тис.куб.м
тис.куб.м

37074

42165

13,0
6026,9
1636,8
216,1
411,6
1605,8
21603,9
5572,9
26300
30,51
900
-

14,8
7500
2600
300
565
2000
22700
6500
27600
32,02
950
-

тис.куб.м
тис.куб.м
тис.куб.м
тис.Гкал
тис.т.у.п.
тис.Гкал
тис.Гкал

23400
500
1500
-

24600
500
1550
-

-

-

тис. т.у.п.
тонн
тонн
тонн
тонн
тис.куб.м

20,9
2900
6300
3100
4100
0,9

21,0
3000
6300
3200
4200
1,2

Додаток 2
Основні показники соціально-економічного розвитку
Городищенському району по прогнозу на 2012 рік
№

Показник

2010 рік 2011 рік 2012 рік
звіт

очікуване прогноз

1 Чисельність наявного населення (середньорічна),
42,5
42,5
42,4
тис.осіб
2 Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт,
113259,1 140450
149600
послуг) у фактичних цінах, тис.грн.
3 Кількість інноваційно-активних підприємств, що
займаються інноваційною діяльністю, одиниць
4 Частка інноваційно-активних підприємств у % до
загальної кількості промислових підприємств
регіону
5 Обсяг реалізованої інноваційної продукції (робіт,
послуг) у відпускних цінах без податку на додану
вартість, акцизного збору та інших непрямих
податків, тис.грн.
6 Обсяг інвестицій в основний капітал, млн.грн.
150,4
58,0
65,0
7 Темп зростання (зменшення) інвестицій в основний
в3,9
38,6
112,1
капітал, у % до попереднього року*
р.б.
8 Обсяг інвестицій в основний капітал на одну особу
3496,6
1364,7
1543,9
(у фактичних цінах), грн.
9 Обсяг інвестицій в основний капітал у житлове
5,2
18,0
19,8
будівництво, млн.грн.
10 Темп зростання (зменшення) інвестицій в основний
в 2,4
в 3,4 р.б.
110
капітал у житлове будівництво, %*
р.б.
11 Обсяг введеного в експлуатацію житла, кв.м
3742
4000
4400
12 Темп зростання (зменшення) введеного в
в2,0
в 2,5 р.б.
110
експлуатацію житла,%
р.б.
13 Обсяг прямих іноземних інвестицій, тис.дол.США
166,4
166,4
166,4
14 Темп зростання (зменшення) обсягу прямих
94,5
100
100
іноземних інвестицій, %
15 Обсяг прямих іноземних інвестицій (у фактичних
3,9
3,2
3,2
цінах у розрахунку на душу населення), дол.США
16 Обсяг експорту, тис.дол.США
17 Темп зростання (зменшення) експорту, %
127,2
18 Обсяг імпорту, тис.дол.США
19 Темп зростання (зменшення) імпорту, %
20 Середньооблікова чисельність штатних працівників,
5,6
5,8
5,7
зайнятих у галузях економіки, тис.чол.
21 Фонд оплати праці працівників, зайнятих у галузях
87752
130928 147744

№

22
23
24
25
26

27

28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38

Показник

2010 рік 2011 рік 2012 рік
звіт

економіки (без малих підприємств та
військовослужбовців), тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата працівників,
1567
зайнятих у галузях економіки, грн.
Темп зростання (зменшення) середньомісячної
120,6
заробітної плати, %
Кількість створених робочих місць (в усіх сферах
621
економічної діяльності), одиниць
Рівень зареєстрованого безробіття (на кінець
3,3
звітного періоду), %
Обсяг роздрібного товаробороту, включаючи
ресторанне господарство (підприємств-юридичних
60665
осіб), тис.грн.
Темп зростання (зменшення) обсягу роздрібного
товаробороту, включаючи ресторанне господарство
107,6
(підприємств-юридичних осіб), %*
Обсяг реалізованих споживачам послуг
5,4
підприємствами сфери послуг, тис.грн.
Темп зростання (зменшення) обсягу реалізованих
140,7
споживачам послуг, %*
Обсяг послуг, реалізованих населенню, тис.грн.
3,5
Темп зростання (зменшення) обсягу послуг,
109
реалізованих населенню, %*
Обсяг послуг, реалізованих населенню, у
214,5
розрахунку на одного жителя, грн.
Кількість малих підприємств (юридичні особи),
100
один.
Кількість суб’єктів підприємницької діяльності –
848
фізичних осіб, осіб
Фінансовий результат від звичайної діяльності до
оподаткування підприємств (+, -) (у фактичних
7262,0
цінах, всього), тис.грн., у т. ч.:
у промисловості, тис.грн.
800
у сільському господарстві, тис.грн.
4180
Темп зростання (зменшення) прибутків прибуткових
132,3
підприємств, %
Темп зростання (зменшення) збитків збиткових
підприємств, %
Введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери
за рахунок усіх джерел фінансування:
дошкільні заклади освіти, місць
загальноосвітні школи, учбових місць
-

очікуване прогноз

1880

2162

120

115

480

480

-

-

57000

58000

101,1

101,8

5,9

6,5

109,3

110,2

4,1

4,6

113,9

112,2

234,3

252,8

104

110

1350

1390

7500,0

8500,0

900
6000

1000
6960

103,3

113,3

-

-

-

-

№

Показник
лікарні, ліжок
амбулаторно-поліклінічні заклади, відвід.за зміну
водопровід, км
каналізація, км
теплопостачання, км
газопроводи, км

2010 рік 2011 рік 2012 рік
звіт

0,9
7,0

очікуване прогноз

2,1
12,0

230
170

* - у порівняних цінах (з урахуванням індексу інфляції (індексу споживчих
цін: 2011 р. – 109,2%, 2012 р. - 107,9%) – згідно постанови КМУ №988 від
12.09.2011 )
Заступник голови районної ради

О.О. Біба

