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Кам'янсиь-Полільський

П ри су тн і:

І олова
координаційної
раді»
Чумак Микола Петрович
Заступник
голови
координаційної ради
І йщук Сергій Васильович
Чіпізубова Ольга Миколаївна
С скрета р
коорл н на ційної
ради
Подорожна Юлія Анатоліївна
Члени координаційної ради:
Аркуша Ярина Іванівна
Басюк Надія Олександрівна
Березюк
Олександр
Михайлович
Бслко Ігор Антонович
Гри горев Василь Михайлович

Бичок Ярослав Леонідович

- заступник голови райдержалміністрації

- приватний підприємець, голова правління Першої
фермерської кредитної спілки
- начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та
інфраструктури райдержалміністрації

- головний спеціаліст відділу економічного розвитку і
торгівлі райдержалміністрації
- приватний підприємець, с. Гарасівка
- приватний підприємець, с. Смотрич
- приватний підприємець, викладач
Подільського
державного аграрно-технічного університету
- начальник Кам'янець-ІІодільської ОДПІ
(за згодою)
- в.о. начальника відділу містобудування архітектури та
житлово
комунального
господарства
райдержадмініс грації
- перший заступник начальника управління Пенсійного
фонду України в м. Кам’янець- Подільський і в Кам’янсцьПодільському районі

(за згодою)
Ващук
Наталія - завідувач юридичного сектору
райдержадм іністрації
Володимирівна
- заступник начальника управління, начальник відділу
Сузанська Надія Михайлівна
організації
виробництва
та
маркетингу
сіл ьс ькогос подарської проду кції
- директор приватного підприємства
Гасюк Леонтій Семенович
«Глорія Лей», с. Колнбаївка
- приватний підприємець, с. Смотрич
Громнінька Емілія Адамівна
- приватний підприємець, с. Колнбаївка
Гришок Галина Романівна
Зелениця
Володимир - приватний підприємець, с. Ьоришківці

Анатолійович
Когунь Людмила Михайлівна

- приватний підприємець, с. Голосків

Лотоиі.кий Віктор Іванович
1іш с т іік о н с і . к н Й
Олексій
Люлпігоннч
Скропни Наталя Інлніина
Слободян Аліна Стшіісланіпна
Шкрнбай/ю
Ірина
В'ячесдапінни

- юрист - консул>Л(1І<Т ..Горячої ЛІНІЇ*’ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ
-начальник шалілу Дсржгсокадастру
и Клм'янеиьПодільському районі

- приватний підприємець, смт. Стара Ушнця
- директор районного центру зайнятості
-приватний підприємець, с Шутнівці

ПОРЯДОК* ДЕННИЙ
І Про підсумки соціально-економічного розвитку району лі І півріччя 2017 року
І Іо даному питанню слухали:
Чігіізубову О.М.
начальника відділу економічного розвитку, торгівлі та
інфраструктури яка повідомила про тс. шо в галузі промисловості в 1 півріччі 2017 року
відзвітувало 24 промислових підприємства основного кола, з них 2 підприємства державної
форми власності.
Завдяки успішній роботі ПАТ «Подільські Товтри». Камянеаь-Подільська філія ПАТ
«Райз». ТзОВ «Подільська будівельна індустрія». ДП «Лісове господарство», ТОВ
«Будцемрем», обсяг реалізованої промислової продукції за І півріччя 2017 року склав 1878.3

млн грн. при і 826.24 мли. грн. у 1 півріччі 2016 р (темп росту склав 102.8%/
За підсумками роботи промислових підприємств району у 1 півріччі 2017 року зросло
виробництво клінкеру-733.9 тне.тонн (100%). елементів конструкцій збірних хпя будівництва
з цементу - 3.7 тис.мЗ (154.2%). арматура ізольована - 6500 кг ( 113.9%). бетонних еумішів5.3 тис.тонн.(112,8,%). частин змінних для інструменту - 1066.7 кг (105.4%).

Проте скоротилось виробництво цементу - 511.8 тис м. куб. (89.2%). виробів і
виробів з алюмінію - 0.1 тонн (50%), меблів для спалень та дерев’яні - 6 шт.
книгодрукування - 10,7 тис.арк. (14.5%). ремонт технічного обладнання 4349.1 тис гри
(68.5%), вапняку - 127 тис.тонн(51.2%). кормів готових для тварин, що утримуються на
фермі - 126372,3 тонн (59.2%). шебеню-856.4 тне.тонн (77.8%),
Агропромисловий комплекс
Плоша посіву сільськогосподарських культур по всіх категоріях господарств в
поточному році становить 74.8 тис. та. з них: зернові культури займають 44.5% плош або
36.3 тис.га, шо на 3.3 тис. та більше ніж в минулому ропі або 110.1 %.
В структурі посівних плош 16,7 тис. та. або 102,5 % займають зернові культури, що на
0,4 т и с . га більше в порівнянні з попереднім роком.
Посів ярих зернових та зернобобових культур проведено на плоті 19.6 тис. га. що становить
117,5 % ло минулорічних показників, з них: ярого ячменю посіяно 3334.7 га. ярої пшениці
415,2 га. вівса 87 га, вико суміші 120 га. гороху 290 га. гречки 189 га. квасолі 436 га.
кукурудзи на зерно 14720 га

Загальна плоша посіву технічних культур по району становить 25,5 тис.га, в тому
числі: соняшником засіяно 7,3 тис. га. соєю -13,1 тис. га, озимим ріпаком - 4,9 тис. га та 207
га іншими культурами.
Крім того, здійснено посів кормових культур на плоші 7.1 тис. га та господарствами
населення посаджено 4.8 тис. га картоплі і посіяно 1.1 тис. га овочів.
Жнивна компанія в поточному році розпочалась з липня місяця . тому в обсяіах валової
сільськогосподарської продукції у І півріччі враховано лише продукцію тваринницгва.
За І півріччя 2017 року виробництво валової продукції в галузі тваринництва по с-'г
підприємствах (в порівняльних цінах 2010 року) становить 249.2 млн. грн. або 102.6 % до
минулого року.
За 6 місяців поточного року виробництво:
-молока становить 2267 т, шо на 926 т менше в порівняні з відповідним періодом 2016 р .
-м’яса в живій вазі 3380 т (- 1233 т), ре&ііювано м'яса 161 т(- 1316 т).

-МГИІ. и по;» мііимиі до Минулого року їмсншнлосі. на 457,5 мли. ип . і станошпь 22.7 млн ші
За зііігннй період по сільськогосподарських підприємствах одержано 526 гол. приплоду
телят, шо на 223 гол. менше ніж » 2016 році, одержано 397 гол. поросят (+ 39 гол.) та 45 гол
приплоду ягнят (- 66 гол.).
Станом на 01.06.2017 о сільськогосподарських підприємствах Кам'инспь
і Іодільського р.іЛону утримувалось:
- ІЗРХ- 22Ы гол.(* 424 гол .ДО минулого року) га (- 48 гол. до 01.01.2017);
т.ч корів - 909 гол.(- 277 до м р.)'та (- 53 гол. до 01.01.2017);
- свиней - 629 гол. (- 25 до м р.) та (* 8 гол. до 01 01.2017);
• овець - 1459 гол. (-399 гол. до м .р.)та(-!07 гол. до 01.01.2017).
- птиці 5.4 мли. гол. (т 2.4 млн.гол. до м.р.) та (- 0.5млн. гол до 01.01.2017):
• коней -14 гол. (- 8 гол. до м. р.) та (• І гол. до 01.01.2017>.

Будівництво, транспорт, розвиток інфраструктури і туризму
Будівельними організаціями району за 5 місяців 2017 року виконано будівельних робіт на
суму 12.8млн. гри., темп рост у - 72.1%.

Станом на 01.07.2017 року на території району функціонує 78 маршрутів загального
користування, які обслуговують: 43 приватних перевізники. ПП «Подільська нива», ПП «ВІГІ
АВТО БУС».
На території району діють 31 садиба сільського зеленого туризму та 4 готельно-ресторанних
комплекси. Сплочено туристичного збору- 5.3 тис.три.
Інвестиції
У розвиток економіки району за 1 кварта і 20П року підприємствами та організаціями за
рахунок усіх джерел фінансування освоено капітальних інвестицій на суму -18.5 м ін гри з
них. При тому, шо за відповідний період минулого року освоєно 31.4 млн.гри. інвестицій.
Прийнято в експлуатацію 1965 ке м житла, що майже в 1.2 р. менше . ніж у І кв минулого
року.

Протягом І півріччя проводились:
капітальний ремонт і реконструкція нежитловнх будівель і споруд та
оновлення машин та обладнання по ТОВ «Подільські Гов гри» та ТОВ «Промтехтранс», ГІАТ
«Подільський цемент», ДП «Кам'янсиь-Подільське лісове господарство»,
ТОВ
«Елсктротсрм» ;
оновлення сільськогосподарської техніки по ППФ «Деметра», ТзОВ «Гарант»,
ПП «КалинськнЙ клю ч».
Д ля здійснення ремонту доріг місцевого значення з місцевих бюджетів передбачено майже
1,4 млн. гри., протягом І півріччя 2017 року профінансовано близько 660 тис. гри., обсяг
виконаних робіт становить 490 тис. гривень.
Крім того на ремонт доріг в І півріччі поточного року з державного бюджету використані
кошти в сумі 80 тне.грн.
На розвиток соціальної сфери з обласного бюджету виділено кошти в сумі 2200 тис. грн. та
1273,6 тис.грн. -з районного бюджету спів фінансування.:

•Будівництво теплогенераторної та влаштування системи опалення Панівсиької ЗОНІ Н І ст ..
на суму І 123.6 тне.грн.. в т.ч 900 тис.грн.-обласний бюджет, 223.6тис.грн.-місцевий бюджет.
Станом на 1.07.2017р. профінансовано 290.2 тис.грн. на придбання матеріалів.
•Придбання лапароскопу для центральної районної лікарні на суму 2350 тис. грн., з них 1300
тис. грн. - обласний бюджет, 1050 тис. грн. - районний бюджет
З державного фонду регіонального розвитку на газифікацію 111 черги Завальського
напрямку виділено 6000 тис.грн. та на спів фінансування з районного бюджету виділено
кошти в сумі 1700 тис.грн.
Експорт, імпорт, іноземні інвестиції
Загальний обсяг іноземних інвестицій з початку інвестування станом на 01 04.2017 р о м
94.Н млн. дол. США . що на 2.4 тис. дол. США більше у порівнянні з початком року, <.
розрахунку на одну особу обсяг іноземних інвестицій становить Ы 39.6 д о г США В
економіку району (по ПАТ «Подільський цемент», СГ ТзОВ «Виробнича фірма
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Рос Я) вннкн а країн (Нілсрлаияи. Швейцарія. Німеччина. Греній. luLHH. Польща. Канапа,
іі-ріічііІк сРсважшо,ь 30 обсягами внесеного капіталу Нідерланди - фірма CR.H, яки «
інвєстииГ КОвКТролм,ого «««ту акцій ПАТ «Подільський цемент» і активно икпалат
М Н П о , ° Реконструкцію і розвиток: в 2012 завершено будівництво лінії для
CJP
UA H,,II,WI Цементу «сухим способом», загальна вартість проекту складає 262 млнлол.
. и результаті - виробництво цементу збільшилось вдвічі, при цьому втричі скорочено
споживання енергоносіїв га вдвічі скорочено викиди в атмосферу. Підприємство і надалі за
рахунок власних коштів (за згодою власників контрольного пакету акцій) продовжує
оновлювати технологічний процес, транспортні засоби, скорочувати споживання
енергоносіїв. В 2016 році централізоване опалення цехів переведено на міні котельні, шо
дало змогу зекономити 170 тне. куб. м газу

Осяг експорту товарів ja 2016 рік становить 1109.4 тис. дол США. обсяг імпорту 15295.5
тис дох США. сальдо (- І4ІН6.11 )тис до і США
Па території району ліс 6 скспортооріснтованих підііри«;мств(ДП »Кам янепь-Поді іьський
лісгосп». ПГІ «Квін Майстер». ТзОВ «СКАМЕ-УА». ГОВ «Лгро-Еко XXI плюс», ТОВ
«Омега Керамік», філія «Птахофабрики «Лвіс» Г1АТ «Лгрохолдинг Авангард» Основними
ринками збуту продукції є Польща. Молдова, Відорусь. Литва. Казахстан. Чехія. Румунія.
Греція Скорочення експорту продукції в 2016 році відбулося по причині зупинення сксиорт>
яєць через карантинні заходи та м ’яса овець, які займали левову частку в загальному обсязі
реалізації продукції на експорт. З квітня 2017 року експорт яєць відновлено , і з кожним
місяцем обсяги нарощуються.

Споживчий ринок
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств торгівлі району за 1 квартал 2016
року у порівняних цінах склав 20081.5 тис.гри. або 129.2% до відповідного періоду минулого
року

З мстою покрашення цінової ситуації . в районі запроваджено ярмаркову торгівлю
сільгосппродукцією і продуктами переробки за цінами виробників.
Організовано роботу 9-ги «Куточків віл товаровиробника», де реалізовується
продукція виробників: ТМ «Хуторянські ковбаси». «Тарасінеькі ковбаси». ••11.1у інівецькі
ковбаси», ТОВ «Догма», філії «Птахофабрика «ABIC» ПАТ «Агрохолдинг Авангард».
Станом на звітну дату' в районі функціонує 27 фірмових магазинів по реалізації
продуктів харчування, зокрема: 20 - з реалізації м’ясопродуктів та ковбасних виробів; 4 хлібобулочних виробів; І - олії соняшникової, яйця курячого столового - І; молока - 1.
За результатами сприяння розвитку фірмової торгівлі реалізацію продуктів харчування
проводять: ТМ «Хуторянські ковбаси», ПП «Аркуша «Тарасівські ковбаси», ТОВ
«Жванецький хліб», «Шутнівецькі ковбаси», ПП «Вербсцькі ковбаси». Г1П «Федоришеи»,
ПП «Самборський О.А», ПП «Крупельницький А.А». ВК «Іскра-2007». ПП Черній. філія
«Птахофабрика «ABIC» ПАТ «Агрохолдинг Авангард».

Підприємствами і організаціями сфери послуг за І квартал 2017 року реалізовано послуг на
суму 14.9 млн гри (123% до аналогічного періоду попереднього року}, і них обсяг
реалізованих послуг населенню 924 тис.грн (104% до аналогічного періоду попереднього
року)
Підприємства житлово-комунального господарства й основному забезпечують населенню та
іншим споживачам надання необхідних видів послуг з водопостачання, водовідведення.
утримання житла. Постійно здійснюється контроль за погашенням боргів житловокомунальним підприємствам району.
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За спожиту електроенергію-1777.5’ ТИс.Грн
За спожиту колу -12.4 тис.гри.
Фінанси
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зведеного
бюджету
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малійшио
доходівЗа(зІ врахуванням
• г ло
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,,,и- т фонду
іведеного
бюджету
району
надійшло
їв (з
--------- |их грписфсріін)
гривень,
що врахуванням
склало 106 1 u
>ЮЛЖс»них
трансфертів) пв шгаль
шгальиій сумі
269 753.6 тис
стверджених показників,
показників.
По власних лочплІ>чЛСОТКИЛ° ЮТ8сРД*сних
гривень, факт 34 770 3 •
ВНК0**ания забезпечено на 157.3 відсотки (план 22 098.2 тис
12 672.1 гне. гри у
T” C - ,"Р,,“СНЬ)* Додатково до затверджених показників надійшло
10 737.0 тис. грн ) Р,СТ Л° ВІДП0В'ЛН0Г0 періоду минулого року становиті. 144.7 відсотки (
всіма TCDHTonf'!lj KCH,,X власних Джерел доходів виконання забезпечено по всіх джерелах та
5.8 7 вілсоткгі
- ННМИ громадами, крім ГІілпмлип’янської. у якої виконання забезпечено на
iie r v n n
М 10° ЛО ПЛЛНУ ис отримано в сумі 34.4 тис. три по причині повернення
«Н ібулон» П0 П0ЛаТКу На и а д х о м е майно за 2015 рік н сумі 124.9 тне грн. ТОП СП
. 3 я в н о г о бю джету отримано базову дотацію в сумі 7 846.5 тис. гри., додаткову
дотацію на ф інансування переданих з державного бюджету видатків ни утримання закладів
освіти та охорони здоров'я в сумі 8 534.5 тис.грн.. еговідсотоково до призначень
В повном у обсязі д о призначень надійшла освітня та медична субвенції з держ авного
бю д ж ету та передана з бю дж етів О ТГ у сумах відповідно 17 133.6 г а 26 060.2 тис грн
( убвенції з держ авного бю дж ету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім ям з дітьми
та на надання пільг та субсидій
надійшли в
загальній сумі 144 100.4 тис. гри. (
п р о ф ін ан сован о під ф актичну потребу).

З державного бюджету стовідсотково до призначень надійшла субвенція на відшкодування
вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань в сумі 289.4 тис. грн та на
надання державної підтримки особам з освітніми потребами в сумі 10,3 тис. грн.
З районного бюджету* надано іншу субвенцію бюджетам сільських та селищної рад на
утримання дошкільної освіти та закладів культури в сумі 7 315.8 тис. грн..
Районний бюджет с складовою частиною зведеного бюджету району, який по власних
доходах загального фонду виконаний на 149.9 відсотки, додатково отримано 6 893.7
тис.грн.(затверджено по розпису в сумі 13 813.4 тис. грн.. надійшло 20 707.1 гис грн ).
До бюджетів сільських та селищної рад надійшло 14 063,2 тис. грн. власних доходів
загального фонду при затверджених на відповідний період
8 284.8 тис. грн., тобто
виконання становить 169,7 відсотки, одержано більше призначень 5 778.4 тис. грн..
Виконання запланованих показників забезпечено всіма сільськими та селищною ралами,
крім Підпилип’янської,
Доходна частина спеціального фонду зведеного бюджету (без врахування
міжбюджетних трансфертів) виконана на 283,1 відсотки до затверджених на 1 півріччя 2017
року (план 3 678,7 тис. грн., надійшло 6 590,4 тис. грн.).

Видатки загального фонду зведеного бюджету району (без кредитування) за І иіврічч
2017 року виконані в сумі 262 966.2 тис. гривень, або 93.9 відсотки до призначених видатків н
відповідний період, в тому числі по районному бюджету виконання сіановить 242 069.7 тис. грі
(95,5 %), по сільських і селищному бюджетах - 20 896.5 тис. грн. (78.8%). V загальній структу |
видатків бюджету' району (без субвеїшій на пільги та субсидії) видатки на оплату прані т
нарахування за 6 місяців 2017 року склали 90 770,3 тис. гривень.
За вказаний період забезпечено повну виплату заробітної плати працівникам бюджети и
установу встановлені терміни.
На оплату спожитих енергоносіїв використано всього за 1 півріччя - 6 884,5 гис. гривен»

т и п Г.
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Ли в "Подільська будівельна
ко%
гльна компанія»
- 585.7 тис.грн .

Гуменсцька ОТГ - 9463.7 тис.грн. (-12635.3 тис.грн)
- Китай городе ька ОТГ - 465.9 тис.грн,( -60 тис.грн)
- Колибаївська ОТГ - 462 тис.г рн (-93.3 тис.грн.).
ДП «Нігннський кар'єр» за І півріччя 2017 року сплачено податків в сумі 1655 тис. гри
з них 646,6 тис. грн. - до місцевого бюджету.
Ворг до бюджету Пенсійного Фонду станом на 01. 07. 2016 року становить 4.7 мли
грн., в т.ч. пільгові пенсії - 2.7 мли. грн. Загальна заборгованість в порівнянні до початку
року збільшилась на 362,1 тис. грн
Найбільші суми боргу мають:
- ДП «Нігннський кар'єр» - 1413,4 тис.грн. (-63.6 тис.грн.)
- ДП «Староушипьке» - 1348.2 тис.грн.(+75.4 тис.грн.). СІ ГОВ ВФ «Мрія» - 2/
тис. грн .(+27,6
тис.грн).
СТОВ
«Земля»
233.9
тис.грн.(+21.1
тис.грн.).
СКООП«Рункошівськнй» - 180.2 тис.грн.(+29.9 тис.грн.). СБК «Батьківщина» 130.4
тис.грн.(+8,4 тис.грн.). СТОВ «Іскра» - 155.9 тис.грн.(+І7.0 тис.грн.). СТОВ «Привітне» 71.8 тис.грн.(+І2,6 тис.грн.). Радгосп «Колодіївський» - 76.7 тис.грн.(-Ч3.8 тис.грн.). ВЛТ
«Мукшанське» - 50.1 тне.гри.(-8.3 тис.грн).

Праця
Рівень середньої заробітної плати штатних працівників на підприємствах району, які
включені для обстежень в основне коло звітних одиниць з питань статистики праці за січень травень 2017 року 5472 грн.

По галузях економіки рівень середньої заробітної плати за травень розподіляється
наступним чином:
- промисловість-8443,21 грн.;
- транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність - 7392,31 гри..
- охорона здоров’я та надання соціальної допомоги - 4137.46 грн;
- будівництво - 7027,65 грн.;
- освіта - 5574,31 грн.;
- державне управління й оборона - 5021.70 грн.;
- сільське, рибне та лісове господарство - 7468.60 грн.;
- мистецтво, спорт, розваги і відпочинок - 5071.09 грн.:
- інші галузі - 3969.98 грн
Станом на 01.07.2017 року кількість працюючих в бюджетній сфері району в умовах
неповної зайнятості становить:

ЦРЛ - всього 73 чол. ( 0.5 ставки - 31 чол„ 0,75 ставки - 42 чол.). В порівнянні
з попереднім місяцем кількість працівників зменшилась на 1 чол..
- Освіта - всього 33 чол.., в тому числі 2 працівника перебували на лікарняному та 9
чол. у щорічній відпустці. Зменшення працівників на неповну ставку у червні місяці 2017
року у порівнянні з травнем місяцем 2017 року на 18 осіб .
З початку року відбулося 6 засідань робочої групи з питань погашення податкового
боргу із застосуванням практики заслуховування керівників підприємств - боржників,
комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати(грошового забезпечення.

Ч I V •• і "
пенсій та інших соціальних виплат) та комісії з питань легалізації виплати заробітної^
зайнятості населення, де було заслухано 34 керівника, які не дотримуються
гарантій в оплаті повні
праці
ппяти та чап!!°Н* 3 початкУ року проведено роботу з метою легалізації виплати заробітної
•йгм
' . ТОСТІ " « * > • " « (інформаційно - роз'яснювальна робота, обстеження місць
“
Ня Л*ЯГ ° С Т ‘ тощ о> 3 56 юридичними особами та фізичними особами р мцями. За результатами роботи 19 суб'єктів господарської діяльності залучено до
оподаткування.
^Р®веДе но 28 заходів, підготовлено 67 матеріалів з питань легалізації виШ
заробітної плати та зайнятості населення в засобах масової інформації

Н обговоренні вззілії участь:

• _^ \

Чум ак М .П., Сузанська Н.М. Фсдик О.Г.. Григор’св В.М., иро
З а р е з у л ь т а т а м и обговорення виріш или:
. . поШирити розмістити
1.Рекомендувати відділу економічного розвитку і торію ,
інформацію на сайті РДА.

Термін: 10.08.2016 року.
.ггоикАл ПИСЬ» - 0 осіб.
Голосували: «ЗА » - 1 6 осіб: «ПРОТИ» - 0 осіб: «*ТР

Голова координаційної ради

С екретар

М .Чумак

Ю.Подорожна

