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Про затвердження звіту Новомиколаївської райдержадміністрації про виконання делегованих
районною радою повноважень щодо соціально-економічного та культурного розвитку району
Керуючись ст. 43, 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши
доповідь Новомиколаївської райдержадміністрації про виконання делегованих районною радою
повноважень щодо соціально-економічного та культурного розвитку району Запорізька районна
рада Запорізької області ВИРІШИЛА:
затвердити звіт Новомиколаївської райдержадміністрації про виконання делегованих
районною радою повноважень щодо соціально-економічного та культурного розвитку району, що
додається.

Голова ради

О.О.Філін

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної ради
__________ № ________

ЗВІТ
Новомиколаївської райдержадміністрації про виконання делегованих районною радою
повноважень щодо соціально – економічного та культурного розвитку району
Промисловий сектор району представляє одне промислове підприємство приватне
акціонерне товариство «Новомиколаївський молокозавод». Відповідно до Закону України «Про
державну статистику» інформація про виробничу діяльність підприємства конфіденційна.
Однією із проблем промислової галузі залишається недостатність сировинної бази, що
суттєво стримує зростання темпів виробництва, завод працює не на повну потужність, в зимовий
період доводиться переходити на не повний робочий тиждень.
Провідною галуззю економіки в районі є сільське господарство. Загальна площа
землекористування району складає 91,543 тис. га, з них 82,7 тис. га сільгоспугідь.
Виробництво зернових культур у 2020 році становить 79,974 тис. тонн при врожайності 39,9
ц/га, що становить 100 % до програми. Валовий збір соняшнику становить 33,317 тис. тонн у вазі
після доробки, врожайність – 17,1 ц/га., що становить 104,0 % до програми. Відсутність зрошення
не сприяє розвитку овочівництва, тому ним займається в незначних обсягах лише одне
господарство для власних потреб.
У галузі тваринництва за звітний рік реалізовано на забій у живій вазі 0,547 тис. т. м’яса
худоби та 61 тис. штук яєць. Дані по виробництву молока та яєць не оприлюднюються з метою
забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності
інформації.
На даний час в районі лише одне господарство яке утримує велику рогату худобу - 17 голів –
це КУ «Любицький психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради, продукція якого
використовується виключно на харчування людей, які перебувають у закладі.
В Новомиколаївському районі й надалі залишається критичним становище галузі молочного
скотарства. Високі ціни на матеріально-технічні ресурси, які використовуються у молочній галузі,
високі затрати на виробництво кормів та низькі закупівельні ціни на продукцію призвели до
збитковості галузі у результаті чого всі сільгосппідприємства позбулися поголів’я великої рогатої
худоби. Занепад галузі призводить не лише до зменшення обсягів виробництва тваринницької
продукції, а й негативно впливає на рівень родючості ґрунтів за рахунок зменшення внесення
органічних добрив, звужує сферу зайнятості населення у сільській місцевості.
Реконструкції та будівництва
нових тваринницьких приміщень за звітний рік
не
проводилось.
Обсяг капітальних інвестицій за 2020 рік складає 90,3 млн. грн., що у фактичних цінах
становить 106,1 % до факту 2019 року.
Більшу частку загального обсягу капітальних інвестицій спрямовано на придбання машин,
обладнання, інструменту та інвентарю. За видами економічної діяльності найбільшу питому вагу близько 85% усіх капітальних інвестицій вкладено у розвиток галузі сільського господарства.
Головним джерелом інвестування капітальних вкладень в районі залишаються власні кошти
підприємств та організацій, які складають майже 98,2 %.
Розвиток житлового будівництва в районі здійснюється за рахунок індивідуальних
забудовників.
На ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах району
сільськими та селищними радами спрямовано 7025,8 тис. грн. Крім того, на умовах спів
фінансування на території району проводився ремонт доріг загального користування на суму 100,0
тис.грн. В 2020 році до районного бюджету надійшла субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на соціально-економічний розвиток територій на проект «Капітальний ремонт даху
комунального закладу Тернуватський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний
заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Новомиколаївської районної ради Запорізької
області», за адресою: вул. Центральна, 20, смт Тернувате, Новомиколаївський район, Запорізька
область», але не використана через те, що зарахування відбулося наприкінці бюджетного року. За
рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що
утворився на початок бюджетного періоду проведено ремонт харчоблоку опорного навчального
закладу Новомиколаївська спеціалізована загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1
Новомиколаївської районної ради Запорізької області на суму 193,0 тис.грн., за рахунок іншої

субвенції загального фонду обласного бюджету в обсязі 30000 грн. придбані шкільні меблі для
кабінету історії ОНЗ Новомиколаївська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1
Новомиколаївської районної ради Запорізької області. Протягом 2020 року кошти місцевих
бюджетів району також спрямовувались на капітальні вкладення завдяки чому проведено
реконструкцію газової котельні ДНЗ «Пролісок» на суму 277,2 тис.грн., корегування проектів
реконструкції газових котелень загальноосвітнії навчальних закладів на суму 143,0 тис.грн.,
придбано твердопаливний котел в Підгірненський будинок культури на 35,0 тис.грн., поповнено
бібліотечний фонд сільських бібліотек на суму 6,0 тис.грн., придбано комп’ютерну та оргтехніку для
установ на суму 41,8 тис.грн. Крім того, в 2020 році район отримав субвенцію з місцевого бюджету
на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та
інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в обсязі 2334,486 тис.грн.
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі за 2020 рік складає 43,9 млн.
грн., що становить 105, % до факту 2019 року. З метою забезпечення продовольчої безпеки району
проводиться постійний моніторинг наявності в роздрібній торговельній мережі району основних
продуктів харчування та цін на них. Результати відстежень свідчать, що торговельна мережа
Новомиколаївського району в достатній кількості забезпечена основними продовольчими товарами
і ажіотажного попиту на них не спостерігається.
Іноземні інвестиції до економіки району протягом звітного періоду 2020 року не залучалися.
Фінансові показники та показники рівня життя
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 2020 рік складає 8922 грн.,
що становить 107,3 % до факту 2019 року.
Середньооблікова кількість штатних працівників, що будуть звітувати в органи статистики на
кінець 2020 року складає 1700 осіб.
Фонд оплати праці штатних працівників за 2020 рік становить 182,0 тис. грн., що на 1,3 %
більше, ніж у 2019 році.
В районі проводиться робота з реалізації системних заходів державної політики щодо
сприяння розвитку малого підприємництва. Налагоджений тісний взаємозв’язок та порозуміння між
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та малим бізнесом.
Кількість суб’єктів малого підприємництва становить 416 одиниць, в тому числі: 111 малих
підприємства, 5 середніх, 300 суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб.
Фонд оплати праці малих підприємств прогнозується на рівні 33,330 млн. грн., середніх –
25,323 млн. грн.
Кількість найманих робітників малих підприємств у 2020 році обліковується на рівні 530 осіб,
середніх підприємств 370 осіб.
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