
Про оцінку результатів діяльності районної державної
адміністрацій за 2013 року

Вжиття своєчасних заходів щодо стабілізації ситуації в економіці і соціальній сфері, узгоджена діяльність органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування стосовно вирішення проблемних питань дозволяють
говорити про конкретні успіхи та забезпечення позитивної динаміки показників соціально-економічного розвитку
нашого району.
За результатами рейтингової оцінки діяльності районних державних адміністрації за січень-грудень 2013 року
Березівський район посів 2 місце у 2012 році район займав - 18 місце. Оцінка результатів діяльності проводилась
по восьми напрямам діяльності, які включають 53 показника. 
Почну із, такого показника як сфера ринку праці та доходів населення який дещо погіршив свої позиції порівняно із
2012 роком, а саме перемістився із 8 місця на 9. Відразу хочеться відмітити, що погіршення у даній галузі сталися
лише за 2 показниками із 7 - це зменшення чисельності наявного населення району на 52 особи, і становить 34
тис. осіб та співвідношення кількості створених та ліквідованих робочих місць, що становить 129,7 % (район
перемістився із 14 на 20 місце) тобто протягом 2013 року у районі було створено 441 робоче місце та ліквідовано
340. Взагалі показник за рік відзначився позитивною тенденцією адже район перевиконав плановий показник на
29,7 %, але у порівняні наприклад із Комінтернівським районом у якого показник перевиконано на 160%, наш
район погіршив свої показники. На ряду із цим в районі зменшився рівень зареєстрованого безробіття і станом на
01 січня становить 1.77 хоча згідно програми зайнятості на 2013 рік цей показник планувався на рівні 2.2.
Середньомісячна заробітна плата протягом 2013 року зросла на 195 грн. і становила на 1 січня 2359 грн. темп
зростання середньомісячної заробітної плати становить 109 %. (обласний показник склав 109,1%).

 

 

Позитивна динаміка відносно минулого року досягнута в наступних галузях: 

підтримка бізнесу - 1 місце (6 місце); 
 

захист прав дитини - 2 місце (10 місце) 
 

житлово-комунальне господарство - 3 місце (18 місце); 

- економічний розвиток - 4 місце (12 місце); 

сільське господарство - 5 місце (17 місце); 
 

бюджет та фінанси - 11 місце (21 місце); 
 

освіта та охорона здоров’я - 11 місце (13 місце). 

 

А саме: 

 
підтримка бізнесу – за результатами 2013 року район покращив ситуацію перемістившись із 6 місця на 1
завдяки збільшенню кількості зареєстрованих фізичних осіб підприємців на 5,06 %.

 

 

 



 
захист прав дитини – завдяки 100 відсотковому охопленню позашкільною освітою дітей району (у минулому
році цей показник складав – 95,4 відсотка) та збільшенню відсотку кількості дітей шкільного віку, охоплених
відпочинком та оздоровленням за бюджетні кошти із 57,8 відсотків до 86,5 у 2013 році район посів 2 місце (в
2012 році - 10 місце);

 

 

 
 
житлово-комунальне господарство - район зайняв 3 місце перемістившись із 18 завдяки збільшенню рівня
оплати населенням житлово - комунальних послуг у 2013 році, який склав 107,1 % тоді, як у 2012 році він
складав 93,3 % (по даній категорії оцінювання район перемістився із 20 місця на 1) та зменшенню заборгованості
населенням за спожиті житлово-комунальні послуги із 155,8 % до 41,3 % (по даній категорії оцінювання район
перемістився із 16 місця на 6);

 

 

 
 
економічний розвиток - район посів 4 місце перемістившись з 12 завдяки збільшенню у 2013 році на 854 грн.
обсягу реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств в розрахунку на одиницю населення,
порівняно із 2012 роком та збільшенню обсягу промислової продукції до відповідного періоду минулого року на
402,5 %;

 

 

 
 
сільське господарство – по даній категорії район покращив ситуацію перемістившись із 17 місця на 5 місце
завдяки галузям:

 

 

 
 
тваринництва у даній галузі у 2013 році відбулося збільшення поголів’я великої рогатої худоби по всіх категоріях
господарств на 836 голів і на початок 2014 року налічувала 14 тисяч 200 голів. Поголів’я свиней збільшилося на
356 голів та станом на початок року налічувалося 11 тисяч 900 голів. Також позитивними є якісні показники галузі
такі, як надій молока на 1 фуражну корову в сільськогосподарських підприємствах, який за 12 місяців склав 3732
кг, що на 396 кг більше минулого року зростання відбулося на 11,9 %.

 

 

 
 
рослинництво у даній галузі по показнику темп росту валового збору зернових та зернобобових до відповідного
періоду минулого року район перемістився із 26 на 1 місце завдяки збільшенню середньої урожайності зернових
із 14,1 ц/га до 29,1 ц/га. Також у 2013 році було отримано рекордний урожай соняшнику 21,3 ц/га (в минулому
році 13,4 ц/ га).при валовому зборі - 55,4 тис. тонн та значний збір кукурудзи -31 тис. тонн при середній
урожайності 45,7 ц/га.

 

  

- по показнику бюджет та фінанси район посів 11 місце, а в 12 році - 21 місце. Рівень виконання доходів
загального фонду місцевих бюджетів виконано на 100,6 %, темп зростання доходів місцевих бюджетів (без
трансфертів) до відповідного періоду попереднього року склав 106,9 % завдяки збільшенню надходження податку
з доходів фізичних осіб порівняно із 2012 роком на 1 млн. 942 тис. 600 грн. та плати за землю на 341 тис. 100 грн.

  



- освіта та охорона здоров’я район зайняв 11 місце перемістившись із 13 завдяки збільшенню частки охоплених
дітей дошкільною освітою. Так у травні 2013 року розпочав свою роботу Ряснопільський навчально-виховний
комплекс, що дало можливість збільшити мережу на 32 місця

Таким чином, станом на 01 січня 2014 року в районі постійно функціонує 16 дошкільних навчальних закладів на
794 місця, які відвідує 749 дітей дошкільного віку, а також 3 навчально-виховних комплекси на 268 місць, які
відвідує 212 дітей дошкільного віку.
Також на базі 11 загальноосвітніх шкіл району функціонують 11 дошкільних груп, які відвідує 128 дітей дошкільного
віку, а також 137 дітей 5-річного віку охоплено соціально-педагогічним патронатом, що дало можливість
стовідсотково охопити дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою.
Показники охорони здоров’я залишилися на рівні минулого року.
Незважаючи на, те що район покращив свої показники порівняно із минулим роком залишилася ще низка
невирішених питань тому зупинятися на досягнутому не потрібно, а навпаки потрібно покращувати роботу для
реалізації відповідних показників в усіх сферах та галузях.

 


