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Про підсумки виконання
програми економічного і
соціального розвитку
області на 2017 рік
Реалізуючи заходи Програми економічного і соціального розвитку
Житомирської області на 2017 рік, вдалося забезпечити розвиток галузей
економіки, впровадження важливих для територіальних громад та регіону в
цілому інфраструктурних проектів, поліпшити показники, що характеризують
рівень життя населення.
Обсяг промислового виробництва у порівнянні з 2016 роком зріс
на 8,3 %. Позитивну динаміку у промисловості забезпечено за рахунок
приросту виробництва продукції на підприємствах добувної, хімічної,
деревообробної промисловості, металургії, машинобудування та виробництва
гумових і пластмасових виробів.
Обсяг виробництва валової продукції сільського господарства у всіх
категоріях господарств у 2017 році зріс на 5,2%, у тому числі у рослинництві
- на 7,3%, у тваринництві - на 0,3%.
За станом на 01.01.2018 в усіх категоріях господарств області
утримувалося 186,6 тис. голів великої рогатої худоби та 7310,0 тис. голів птиці,
що більше, ніж на відповідну дату 2017 року на 1,4% та на 5,0% відповідно.
У 2017 році підприємствами області виконано будівельних робіт на суму
1501,4 млн грн, що на 38,9% більше, ніж у 2016 році.
Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел, залучених у
розвиток економіки та соціальної інфраструктури, за станом на 01.01,2018
у порівнянні з відповідною датою 2017 року зріс на 29,3% і склав понад
6,9 млрд грн.
Іноземними інвесторами за січень-грудень 2017 року в економіку області
вкладено 2,5 млн дол СІПА прямих інвестицій.
Оборот роздрібної торгівлі за січень-грудень 2017 року склав
20008,5 млн грн, що у порівнянних цінах на 5,6 % більше обсягу за січеньгрудень 2016 року.
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Обсяг експорту товарів у 2017 році становив 589,7 млн дол США, що на
21,7% більше, ніж у 2016 році. Забезпечено позитивне сальдо зовнішньої
торгівлі у сумі 140,0 млн дол США.
У січні-вересні 2017 року фінансовий результат до оподаткування
великих і середніх підприємств області був позитивним і склав 271,0 млн грн
прибутку, що на 117,6 млн грн або на 76,7% більше, ніж за січень-вересень 2016
року.
Позитивною залишається ситуація,
пов'язана із погашенням
заборгованості із виплати заробітної плати. За станом на 01.01.2018 загальна
сума заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах області за
попередніми даними становила 5,3 млн грн і зменшилася упродовж 2017 року
на 3,0%,
Середньомісячна заробітна плата у січні-грудні 2017 року зросла проти
відповідного періоду 2016 року на 45,9% і склала 5836 грн. Середній розмір
пенсії за станом на 01.01.2018 склав 2133,45 грн, що на 26,8% більше, ніж було
на 01.01.2017.
Індекс реальної заробітної плати за січень-грудень 2017 року порівняно з
січнем-груднем 2016 року склав 127,2%.
Кількість безробітних за станом на 01,01.2018 зменшилася проти 01.01.2017
на 3,2 тис. осіб або на 18,6% і становила 13,9 тис. осіб, одночасно навантаження
безробітних на 1 вільне робоче місце становило 7 осіб, що на 4 особи менше, ніж за
станом на 01.01,2017.
Упродовж 2017 року заборгованість споживачів за природний газ
зменшилася на 159,1 млн грн або на 72,7% і за станом на 01.01.2018 становила
423,0 млн грн.
В цілому із визначених у програмі 259 заходів повністю виконані - 194,
не завершено виконання - 25, не розпочато виконання - 40.
На фінансування заходів, визначених у програмі, з усіх джерел
фінансування фактично спрямовано 2 млрд 226,7 млн грн, у тому числі з
обласного бюджету - 94,8 млн грн, з державного - 727,8 млн грн, з місцевих 298,9 млн грн, з інших джерел -1 млрд 105,2 млн грн.
Протягом січня-грудня 2017 року до бюджету області (без урахування
міжбюджетних трансфертів) надійшло 5694,2 млн грн, що на 41,6% більше у
порівнянні з надходженнями у січні-грудні 2016 року.
За січень-грудень 2017 року місцевими бюджетами області проведено
видатків з урахуванням кредитування на загальну суму 15301,4 млн грн, з яких
13364,5 млн грн склали видатки загального фонду бюджету області.
Одночасно видатки на галузь освіти збільшилися порівняно
з січнем-груднем 2016 року на 49,7 %, охорону здоров'я - на 36,9 %, соціальне
забезпечення населення - на 30,0 %, культуру і мистецтво - на 40,8 %, фізичну
культуру і спорт - на 52,9 %.
У 2017 році підприємствами комунальної теплоенергетики проведено
роботи з модернізації котелень (заміна застарілих котлів, пальникових
пристроїв, енергоємних насосів, застосування хімводопідготовки, встановлення
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лічильників теплової енергії, закриття нерентабельних котелень) на суму
17,7 млн грн, за рахунок чого економія природного газу склала 0,6 млн м1*3.
На сьогодні на альтернативному паливі працює 688 котелень, що
становить 51,2% від їх загальної кількості.
Протягом 2017 року на альтернативні види палива переведено 32 котельні
бюджетної сфери. Вартість робіт склала 16,8 млн грн, в оплату яких
профінансовано з місцевих бюджетів 7,4 млн грн. Економія обсягів природного
газу за рахунок цього склала близько 1 млн м3.
У 2017 році продовжувалася реалізація Програми стимулювання
населення, ОСББ, ЖБК Житомирщини щодо ефективного використання
енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2015-2018 роки, у рамках якої
відшкодовано частину «теплих кредитів» 2741 фізичній особі та 21 ОСББ на
загальну суму майже 3 млн грн.
В області розпочата активна робота щодо відшкодування з обласного
бюджету частини кредитів та власних коштів, використаних на приватні
сонячні електростанції та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них.
Протягом 2017 року фізичними особами встановлено 53 сонячні
електростанції. З обласного бюджету з дотриманням встановленого ліміту
проведено відшкодування 23 фізичним особам на загальну суму 1,1 млн грн.
Разом з тим в окремих галузях економіки та соціальної сфери не вдалося
подолати негативні тенденції, що стримують подальший розвиток районів, міст
та області в цілому.
За звітний період у порівнянні з 2016 роком відбулося скорочення обсягів
у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних
препаратів та у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
на 24,2% і на 2,5% відповідно.
Не вдалося стабілізувати чисельність поголів’я корів та свиней. За станом
на 01.01,2018 чисельність поголів’я корів становила 108,7 тис. голів, свиней 118,3 тис. голів, що менше, ніж за станом на 01.01.2017 на 0,5% та на 13,6%
відповідно.
Загальний індекс споживчих цін на товари та послуги у грудні 2017 року
до грудня 2016 року становив 113%, що на 0,7 в. п. менше, ніж у цілому по
Україні.
Заборгованість споживачів за спожиту електроенергію в області
упродовж 2017 року зросла на 49,3 млн грн або на 47,6% та склала
152,9 млн грн.
З метою збереження позитивних тенденцій в економіці, недопущення
зниження показників економічного і соціального розвитку та поліпшення
життєвого рівня населення, на виконання рішення колегії обласної державної
адміністрації від 26.04.2018:
1. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам
райдержадміністрацій, рекомендувати керівникам територіальних органів
центральних органів виконавчої влади, міським головам міст обласного
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значення вжити заходів щодо розв'язання проблем, що стримують соціальноекономічний розвиток, підвищення рівня і якості життя населення.
2. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам
райдержадміністрацій та об’єднаних територіальних громад забезпечити
неухильне дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі в
Україні» та нормативно-правових актів, які регулюють діяльність у цій сфері.
3. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації:
1) продовжити роботу щодо створення єдиної диспетчерської системи
центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;
2) забезпечити:
надання учасникам антитерористичної операції та особам, які прибули з
тимчасово окупованої території всіх видів реабілітації (медичної,
психологічної);
виконання урядової програми «Доступні ліки» та пілотного проекту щодо
запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну;
3) надавати організаційно-методичну допомогу госпітальним радам у
питаннях формування мережі закладів охорони здоров’я, що входитимуть до
складу госпітальних округів.
4. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації продовжити роботу з
оснащення закладів загальної середньої освіти сучасними кабінетами фізики,
хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними
комплексами, мультимедійним обладнанням та створення медійного простору.
5. Рекомендувати Житомирському обласному центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді організувати та провести навчання для фахівців із
соціальної роботи об’єднаних територіальних громад, спеціалістів центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо надання соціальних послуг
дітям, сім’ям та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах.
6. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам міст
обласного значення, головам об’єднаних територіальних громад:
1) забезпечити виконання планових показників доходної частини
місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами;
2) у першочерговому порядку забезпечувати фінансування видатків на
оплату праці працівників бюджетних установ та розрахунки за спожиті
комунальні послуги і енергоносії;
3) ужити заходів щодо недопущення простроченої кредиторської
заборгованості з оплати праці працівників бюджетних установ;
4) забезпечити:
розвиток соціальних послуг з метою зменшення кількості дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, в закладах інституційного
догляду;
розвиток мережі дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей,
створення патронатів їх сімей;
створення служб у справах дітей в об’єднаних територіальних громадах;
5) здійснювати моніторинг стану дотримання підприємствами,
установами та організаціями усіх форм власності Закону України «Про
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колективні договори і угоди» із залученням представників організації
роботодавців та галузевих районних комітетів профспілок*
7.
Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам міс
обласного значення:
1) з метою збільшення обсягів виробництва промислової продукції та
упередження їх скорочення сприяти у вирішенні проблемних питань
промислових підприємств;
2) вжити заходів з недопущення виникнення заборгованості із заробітної
плати;
3) активізувати роботу районних та міських робочих груп з питань
легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення;
4) розробити механізми взаємодії органів влади з Інститутами
громадянського суспільства у формуванні та реалізації державної та
регіональної політики;
5) посилити:
співпрацю із місцевими засобами масової інформації; брати активну
участь у інформаційних кампаніях, спрямованих на роз’яснення державної та
регіональної політики та процесу реалізації реформ;
контроль
за
станом
проведення
розрахунків
комунальними
підприємствами за спожиті енергоносії;
претензійно-позовну роботу та роботу щодо укладання договорів з
реструктуризації існуючої заборгованості населення за спожиті житловокомунальні послуги;
роботу з переведення котелень на альтернативні види палива,
модернізацію котельного обладнання, передбачивши у місцевих бюджетах
відповідні видатки на співфінансування; залучати до цих заходів кошти
інвесторів;
6) продовжити дію місцевих програм відшкодування частини суми за
кредитами населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та
житлово-будівельних кооперативів на потреби термомодернізації житлових
будівель, впровадження інших енергоефективних заходів, передбачити у
місцевих бюджетах кошти на фінансування таких програм;
7) постійно проводити широкомасштабну роз’яснювальну роботу серед
населення стосовно урядової та місцевих програм стимулювання до
впровадження енергоефективних заходів із залученням регіональних та
місцевих засобів масової інформації;
8) ініціювати перед місцевими радами розгляд питань щодо:
вишукування у 2018 році коштів за рахунок перевиконання доходної
частини місцевих бюджетів для погашення заборгованості комунальних
підприємств із платежів до Пенсійного фонду України;
виділення коштів на фінансування правоохоронних заходів, передбачених
програмами соціально-економічного розвитку та профілактики злочинності на
місцях;
9) забезпечити приведення тарифів на комунальні послуги до економічно
обґрунтованого рівня.
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8. Райдержадміністраціям:
1) вжихи організаційних заходів із:
забезпечення виконання заходів, визначених Програмою розвитку
агропромислового комплексу Житомирської області на 2016-2020 роки;
залучення інвестиційних коштів в агропромисловий комплекс області.
2) сприяти у подальшому нарощуванні обсягів виробництва валової
продукції сільського господарства.
9. Головам Попільнянської райдержадміністрації Суботенку Р.В.,
Пулинської - Байді В.М., Романівської - Капінусу О.Г., Народицької Пащуку В. В., рекомендувати Новоград-Волинському міському голові
Весельському В.Л. забезпечити ефективну інформаційно-роз'яснювальну
роботу щодо проведення соціального діалогу на локальному рівні.
10. Голові Житомирської райдержадміністрації Микитюку С.М.,
рекомендувати
Житомирському
міському
голові
Сухомлину
С.І.,
Коростенському міському голові Москаленку В.В., Бердичівському міському
голові Мазуру В.К. вжити заходів щодо забезпечення до кінця 2018 року
оснащення багатоквартирних житлових будинків приладами обліку теплової
енергії на 100%.
11. Головам Брусилівської райдержадміністрації Ненюку О.О.,
Любарської - Лавруку О.І., Олевської - Назаренку Д.О., Ружинської Біляк Л.О., Чуднівської - ЯригІну П.І. посилити роботу з вирішення питань
збереження існуючих та створення нових робочих місць, залучення Інвестицій,
розвитку підприємницької діяльності.
12. Головам Брусилівської райдержадміністрації Ненюку О.О.,
Ємільчинської - Євтушк/1.В., Коростишівської - Поліщуку В.І., Любарської Лавруку О.І., Овруцької - Дивинському Ю.С., Пулинської - Байді В.М,
Романівської - Капінусу О.Г., Ружинської - Біляк Л.О., Черняхівської Жилінському М.І. вжити заходів щодо підвищення рівня заробітної плати
працівникам, посилити контроль за дотриманням мінімальних гарантій з оплати
праці на підприємствах усіх форм власності.
13. Рекомендувати Житомирському міському голові Сухомлину С.І.
забезпечити діяльність міських робочих груп з питань легалізації виплати
заробітної плати та зайнятості населення.
14. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам міст
обласного значення, головам об’єднаних територіальних громад до 8 червня
2018 року поінформувати про хід виконання розпорядження:
структурні підрозділи облдержадміністрації:
департаменти: фінансів (підпункти 1), 2), 3) пункту 6); регіонального
розвитку (абзаци 2, 3, 4 підпункту 5), підпункти 6), 7), 9) пункту 7, пункт 10);
соціальної та сімейної політики (підпункт 5) пункту 6, підпункти 2), 3) пункту
7, пункти 9, 11, 12, 13); агропромислового розвитку та економічної політики
(пункт 2, підпункт 1) пункту 7, пункт 8).
управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
(підпункт 4), абз. 1 підпункту 5) пункту 7);
службу у справах дітей (підпункт 4) пункту 6);
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Головне управління Пенсійного фонду України в Житомирській області
(абзац 1 підпункту 8) пункту 7);
Головне управління Національної поліції в Житомирської області (абзац 2
підпункту 8) пункту 7).
15. Структурним підрозділам облдержадміністрації, рекомендувати
Житомирському обласному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,
Головному управлінню Пенсійного фонду України в Житомирській області,
Головному управлінню Національної поліції в Житомирської області
поінформувати департамент агропромислового розвитку та економічної
політики облдержадміністрації про хід виконання розпорядження до 14 червня
2018 року.
16. Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики
облдержадміністрації узагальнену інформацію про виконання розпорядження
надати облдержадміністрації до 27 червня 2018 року,
17. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступників голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних
обов’язків.
-----——------ — ___

Голова адміністрації

І.П. Гундич

