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Про підсумки соціально-економічного розвитку області за І півріччя 2004
року та хід виконання розпорядження голови облдержадміністрації
від 12.05.2004 № 199 “Про заходи, щодо реалізації завдань, визначених
постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 315”
З урахуванням пріоритетних завдань, визначених постановою Кабінету
Міністрів України від 11.03.2004 № 315 “Про підсумки соціальноекономічного розвитку України у 2003 році та хід виконання Програми
діяльності Кабінету Міністрів України”, облдержадміністрація спрямувала
зусилля на створенні умов для подальшого сталого економічного зростання,
як основи для розв'язання соціально-економічних проблем, у повній
відповідності із стратегічними завданнями, визначеними Президентом
України та Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою
постановою Верховної Ради України від 16.03.2004 № 1602-ІV.
Головними результатами діяльності облдержадміністрації стали
тенденції, які визначили нову якість соціально-економічної ситуації в регіоні,
а саме: посилення соціальної спрямованості результатів економічного
зростання, збільшення інвестицій в основний капітал, підвищення реальних
доходів громадян, пріоритетний розвиток культурно-духовної сфери.
Протягом січня-червня 2004 року обсяг продукції промислового
виробництва збільшився на 20,4 %, машинобудування – на 64,0 %, металургії
та оброблення металу – на 12,2 %, легкої - на 39,2 %, харчової промисловості
- на 18,6 %.
Структурні характеристики промислового виробництва порівняно з
минулорічними характеризуються кількома позитивними зрушеннями.
Питома вага видів економічної діяльності, пов'язаних із переробкою
первинних ресурсів (добувної промисловості, виробництва та розподілення
електроенергії, газу та води), зменшилася порівняно з січнем-червнем
минулого року з 28,2 % до 21,1 %. У той же час питома вага
машинобудування збільшилася з 17,3 % до 21,2 %.
Підприємствами області впроваджуються ресурсо- та енергозберігаючі
технології, що дозволило у І півріччі 2004 року заощадити 22 млн. кВт. годин
електроенергії, 3,7 млн. м3 природного газу, 303 тис. Гкал. теплової енергії.
Зростання обсягу виробництва продукції кінцевого споживання
свідчить про продовження тенденції до збільшення споживчого попиту на
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внутрішньому ринку. Роздрібний товарооборот за січень-червень порівняно з
відповідним періодом 2003 року збільшився на 29,6 %.
Під особливим контролем облдержадміністрації знаходиться ситуація в
аграрному секторі.
Основні зусилля були зосереджені на підготовці аграріїв до веснянопольових робіт: забезпечення посівними матеріалами, мінеральними
добривами та нафтопродуктами.
Для потреб аграрного сектора видано 155,0 млн. грн. кредитів, у тому
числі 140,0 млн. грн. - пільгових.
В усіх господарствах області розпочалося збирання ранніх зернових, які
за станом на 21.07.2004 скошені на площі 207,1 тис. га (33 %). Валовий збір
ранніх зернових і зернобобових культур склав 445,6 тис. тонн при
урожайності 29,35 центнерів з гектара, що в 2,7 раза більше минулорічного.
У поточному році для аграріїв вперше здешевлюються довгострокові
кредити, в тому числі на придбання сільськогосподарської техніки.
За 6 місяців 2004 року господарствами області придбано 60
зернозбиральних комбайнів, з них 16 – за довгостроковими кредитами.
Вживаються заходи щодо закупівлі для регіональних потреб
продовольчого зерна урожаю поточного року.
Агентом з питань заставних закупівель та закупок в регіональні ресурси
визначено ТОВ „Агробізнес”, до Державного резерву – хлібна база № 74 (м.
Молочанськ).
Проведення
економічних
реформ,
розширення
галузевого
співробітництва сприяли активізації зовнішньоекономічної та інвестиційної
діяльності, поліпшенню розподілу інвестиційних ресурсів.
За січень–травень 2004 року обсяг експорту товарів порівняно з
відповідним періодом 2003 року збільшився на 34,1 % і склав $ 840,3 млн.,
імпорту – на 62,7 % ($ 427,6 млн.).
Нарощування та реалізація інвестиційного потенціалу регіону є
ключовим фактором сталого економічного зростання.
Одним із суттєвих інвестиційних джерел є іноземні інвестиції.
Протягом І півріччя 2004 року за попередніми даними в економіку
регіону залучено $ 30,0 млн. прямих іноземних інвестицій, або 101,1% до
відповідного періоду минулого року.
Загальний обсяг вкладених прямих іноземних інвестицій за станом на
01.07.2004 склав $ 476,1 млн. і зосередився в основному в машинобудуванні
(37,9 %), металургії та обробленні металу (27,7 %), харчовій промисловості
(16 %) та в оптовій торгівлі (8,5 %).
Не менш важливим інвестиційним джерелом є кредитні ресурси
банківської сфери. Кредитні вкладення в реальний сектор економіки області
(за попередніми даними) за І півріччя поточного року збільшилися проти
відповідного періоду 2003 року на 35,7 % і на 01.07.2004 становили 2,85 млрд.
грн., з них довгострокові кредити - 1,36 млрд. грн., при цьому їх частка в
загальному обсязі кредитування збільшилась до 47,8 % проти 25,1 % на
відповідну дату минулого року. У галузевому розрізі найбільші обсяги
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банківських ресурсів спрямовані на розвиток підприємств промисловості
(40 %), оптової та роздрібної торгівлі (28 %), сільського господарства (14 %).
Визначилась тенденція зростання інвестицій в основний капітал за
рахунок усіх джерел фінансування у порівнянні з відповідним періодом
минулого року. За І півріччя 2004 року очікується приріст капіталовкладень на
20 %.
Інвестиційні ресурси спрямовані в першу чергу на інноваційне
оновлення виробництва. З початку року в області впроваджено 30 нових
технологічних процесів, освоєно випуск 53 нових видів продукції.
Пріоритетна увага приділялась спорудженню соціально значимих
об’єктів з високою будівельною готовністю із залученням усіх джерел
фінансування, передусім, державних коштів.
У результаті проведеної облдержадміністрацією роботи за активною
участю народних депутатів України області за умови обов’язкового
співфінансування з місцевих бюджетів на спорудження найважливіших
соціальних об’єктів передбачена субвенція з Державного бюджету України на
інвестиційні проекти у сумі 10,85 млн. грн. та на здійснення заходів із
запобігання аваріям та техногенним катастрофам у житлово-комунальному
господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності у сумі
13,485 млн. грн., з яких надійшло 2,712 млн. грн. (25 %) та 4,011 млн. грн.
(29,7 %) відповідно.
Це дозволило продовжити будівництво водопостачання м. Бердянськ із
Каховського магістрального каналу, реконструкцію обласної дитячої лікарні,
ввести в дію 14,72 км газових мереж та об’єкти теплопостачання потужністю
1,03 Гкал тепла на годину.
Крім цього, на проведення першочергових заходів щодо ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації у системах водопостачання сільських районів,
та приведення у належний стан будинків, які постраждали внаслідок вибуху
боєприпасів у Мелітопольському районі області виділені кошти з резервного
фонду Державного бюджету України в сумі 9,66 млн. грн.
Продовжено реалізацію цільових програм житлового будівництва:
“Сільське подвір’я”, “Молодій запорізькій родині – доступне житло” та
забезпечення житлом військовослужбовців.
В області розпочато укладання іпотечних договорів. З початку року з
сільськими мешканцями укладено 1891 кредитний договір на суму
12976,6 тис.грн., в т.ч. 81 - іпотечний договір на загальну суму 1947,0 тис. грн.
За рахунок коштів обласного бюджету в І півріччі п.р. будівельна
програма профінансована в сумі 1,7 млн. грн., визначальну частку яких
спрямовано на будівництво об`єктів комунального призначення.
Відбулися певні зрушення у житлово-комунальному господарстві. За І
півріччя житлово-комунальні підприємства надали споживачам послуг на
суму 258 млн. грн., або на 9 % більше, ніж у відповідному періоді 2003 року.
Продовжується робота по створенню об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків. Протягом І півріччя п.р. в області зареєстровано
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12 об’єднань співвласників багатоповерхових будинків, з них 11 – у
м. Бердянськ.
За І півріччя 2004 року в області змінили форму власності 28 об’єктів
державної власності, або 65 % від запланованого на рік. Від приватизації
об’єктів державної власності надійшло коштів у сумі 4,75 млн. грн., або
58,6 % передбаченого на поточний рік. Крім того, приватизовано 73 об’єкти
комунальної власності, в результаті чого до місцевих бюджетів надійшло 6,72
млн. грн.
Протягом 1 півріччя поточного року облдержадміністрація здійснювала
делеговані обласною радою повноваження щодо управління майном спільної
власності територіальних громад області.
За рахунок передачі в оренду майна спільної власності територіальних
громад області за станом на 01.07.2004 до обласного бюджету надійшло
168,4 тис. грн. Від відчуження нерухомого майна до обласного бюджету
надійшло 1,34 млн. грн. Продаж майна здійснено виключно на конкурентних
засадах.
Забезпечено виконання більшості передбачених Комплексною
програмою розвитку малого підприємництва на 2003-2004 роки показників,
збережено тенденції зростання як кількісних, так і якісних показників
розвитку малого підприємництва.
Кількість малих підприємств за станом на 01.01.2004 складала 10730
одиниць, або на 5,4 % більше, ніж передбачалося програмою (109,7 % до
попереднього року).
На початок року зареєстровано понад 81 тис. громадян – підприємців,
що складає 107,1 % до програмного завдання та 111,5 % до попереднього
року.
Консультативну та правову допомогу малому підприємству сьогодні
надають 8 бізнес-центрів, 1 бізнес-інкубатор, 3 фонди підтримки
підприємництва. З початку року обласною виїзною приймальнею з розгляду
звернень і скарг підприємців проведено 6 прийомів.
За січень-травень 2004 року отримано позитивний фінансовий результат
діяльності суб’єктів господарювання області в сумі 1272,0 млн. грн. Прибуток
прибуткових підприємств склав 1497,8 млн. грн., або в 2,3 раза більше, ніж у
відповідному періоді 2003 року.
Основний обсяг прибутку до оподаткування у січні–травні припадає на
базові галузі промисловості – металургію та оброблення металу (34,8 %),
машинобудування (21,2 %).
Економічне зростання у реальному секторі економіки області сприяло
виконанню більшості поставлених завдань щодо підвищення добробуту
мешканців регіону, зниження рівня безробіття.
Середньомісячна заробітна плата за січень-червень склала по області
626,3 грн. і у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла на
24,7 %. Реальна заробітна плата збільшилась на 21,3 %.
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Збережено стабільну ситуацію на ринку праці області. Рівень
зареєстрованого безробіття протягом І півріччя зменшився з 3,35 % до 3,16 %.
Загальна чисельність безробітних скоротилася на 5,5 %.
З початку року створено 16 тис. нових робочих місць, з них 8,1 тис. – у
галузях економіки, 7,9 тис. – в інших сферах діяльності.
Разом з тим, протягом І півріччя поточного року в економічному і
соціальному розвитку області не вдалося подолати ряд негативних тенденцій,
які потребують реалізації рішучих дій з боку відповідних структурних
підрозділів облдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади.
Недостатній рівень сировинного забезпечення та зростання цін на
гірничорудну продукцію стримують розвиток металургійної галузі та
призводять до відповідного зростання цін на металопродукцію. Водночас це
негативно впливає на цінову політику в машинобудуванні.
Наслідки стихійних природних явищ минулого року відчутно
впливають на розвиток аграрної галузі. Виробництво валової продукції
сільського господарства за січень-червень поточного року складає 347,9 млн.
грн., або 75,4 % минулорічного обсягу.
Основною причиною залишається складна ситуація у тваринництві.
Чисельність поголів’я великої рогатої худоби за станом на 01.07.2004
зменшилась у порівнянні з відповідним рівнем 2003 року на 21,2 %, в т.ч.
корів - на 15,9 %, поголів’я свиней - на 35,2 %, поголів’я птиці - на 17,5 %.
Значною залишається питома вага збиткових підприємств, яка за
підсумками січня-травня п.р. дорівнювала 41,1 % загальної кількості
підприємств.
За підсумками 5 місяців із збитками завершено фінансово-господарську
діяльність у виробництві та розподіленні електроенергії, газу, води (23 млн.
грн.), легкій промисловості (1,0 млн. грн.), на транспорті і зв’язку (4,5 млн.
грн.), будівництві (4,3 млн. грн.).
Від`ємний фінансовий результат господарської діяльності отримано в 16
територіях області.
До загального фонду місцевих бюджетів області за 6 місяців поточного
року надійшло 395,1 млн. грн. доходів, або 97,4 % до затвердженого
місцевими радами плану. Надходження доходів місцевих бюджетів області у
порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшилися на 2,3 %. План
доходів місцевих бюджетів виконано по 9 територіях.
Викликає занепокоєння збільшення сум дебіторської та кредиторської
заборгованості. За станом на 01.06.2004 обсяг дебіторської заборгованості
підприємств і організацій області склав 9162,2 млн. грн., або 113,8 % до
початку року, кредиторської – 11799,9 млн. грн. (108 %).
Заборгованість споживачів за відпущену електроенергію перед ВАТ
"Запоріжжяобленерго" за станом на 01.07.2004 становила 534,1 млн. грн.
(101 % до початку року), за спожитий у 2004 році природний газ - 20,3 млн.
грн.
Борги із заробітної плати мають 348 суб’єктів підприємницької
діяльності перед 33,3 тисячами працівників. За станом на 01.07.2004 загальна
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сума заборгованості із виплати заробітної плати склала 41,5 млн. грн. і
збільшилась у порівнянні з початком року на 15,3 %.
З урахуванням розгляду підсумків І півріччя поточного року та
наявності проблем соціального та економічного характеру, які ще слід
розв'язати, з метою забезпечення належного і своєчасного виконання завдань,
установлених актами Президента України, Програмою діяльності та
рішеннями Кабінету Міністрів України:
1. Керівникам головних управлінь, управлінь та інших структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
головам
райдержадміністрацій
проаналізувати підсумки роботи відповідних галузей і територій за січеньчервень 2004 року та мобілізувати зусилля на безумовне виконання завдань,
визначених постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 315
“Про підсумки соціально-економічного розвитку України у 2003 році та хід
виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України”
2. Головному управлінню промисловості, енергетики, транспорту та
зв’язку облдержадміністрації продовжити роботу з Міністерством
промислової політики України щодо вирішення питання введення особливого
режиму квотування постачань металургійним підприємствам коксу та
високоякісної залізорудної сировини.
3. Головному управлінню сільського господарства і продовольства
облдержадміністрації, райдержадміністраціям вжити вичерпних заходів щодо:
3.1. організованого проведення та завершення збирання ранніх зернових
та зернобобових до 01.08.2004;
3.2. формування регіонального запасу зерна з урожаю поточного року в
обсягах, передбачених розпорядженням голови облдержадміністрації від
07.07.2004 № 281 “Про заходи щодо формування регіональних ресурсів
продовольчого зерна урожаю 2004 року”;
3.3. збільшення виробництва продукції тваринництва за рахунок
стабілізації поголів`я та підвищення його продуктивності;
3.4. своєчасного та якісного проведення посіву озимих під урожай 2005
року.
4. Головним управлінням: економіки; промисловості, енергетики,
транспорту
та
зв'язку,
управлінню
капітального
будівництва
облдержадміністрації:
4.1. з метою відстеження цінової ситуації на внутрішньому ринку
металургійної продукції та оперативного реагування на її зміни проводити
щотижневий моніторинг декларування цін на продукцію підприємств
гірничо-металургійного комплексу;
4.2. разом з Василівською райдержадміністрацією активізувати роботу
щодо розв’язання соціально-економічних проблем смт Степногірськ:
завершення робіт із будівництва газопровіду-відводу високого тиску до
смт Степногірськ та переведення котельні селища на природний газ,
проведення першочергових ремонтно-відновлювальних робіт та модернізації
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житлово-комунального господарства селища, а також приведення житлового
фонду в належний технічний стан;
реалізації плану заходів щодо забезпечення виконання доручення
Президента України від 12.03.2004 № 1-1/283 по залученню суб’єктів
господарювання для здійснення діяльності в смт. Степногірськ;
відновлення виробничої діяльності закритого акціонерного товариства
"Стептехсервіс".
5.
Головному фінансовому
управлінню
облдержадміністрації
підготувати пропозиції до проекту Закону України “Про Державний бюджет
України на 2005 рік” з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 26.05.2004 № 686 “Про схвалення проекту Основних напрямів
бюджетної політики на 2004 рік” та постанови Верховної Ради України від
26.06.2004 “Про Основні напрями бюджетної політики на 2005 рік” та подати
Міністерству фінансів України до 05.08.2004.
6. Головному управлінню економіки разом із структурними
підрозділами облдержадміністрації підготувати пропозиції щодо пріоритетних
напрямів фінансової підтримки інвестиційних та інноваційних проектів на
2005 рік та подати Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції
України до 06.08.2004.
7. Головам райдержадміністрацій разом з територіальними підрозділами
Державної податкової адміністрації у Запорізькій області:
7.1. забезпечити виконання плану спільних заходів Запорізької
облдержадміністрації та Державної податкової адміністрації у Запорізькій
області щодо наповнення доходної частини бюджетів усіх рівнів та
фінансування у повному обсязі видатків у 2004 році від 05.04.2004;
7.2. посилити роботу з підприємствами-боржниками щодо погашення
недоїмки по збору за забруднення навколишнього середовища.
8. Головам райдержадміністрацій:
8.1. опрацювати перелік об’єктів, фінансування яких передбачається
здійснити за рахунок субвенцій з Державного бюджету України
на
інвестиційні проекти і на упередження аварій у житлово-комунальному
господарстві у 2005 році, узгодити їх з народними депутатами України по
відповідних виборчих округах та подати їх головному управлінню економіки
облдержадміністрації до 30.07.2004;
8.2. посилити контроль за ефективністю роботи територіальних робочих
груп з аналізу причин безприбуткової діяльності суб’єктів підприємництва та
щоквартально, до 30 числа місяця наступного за звітним кварталом,
інформувати головне управління економіки облдержадміністрації про
результати роботи вищезазначених груп;
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8.3. вжити заходів щодо забезпечення додаткового приросту
надходжень до бюджету всіма підприємствами торгівлі у порівнянні з
минулим роком не менш, ніж на 20 відсотків;
8.4. здійснювати жорсткий контроль за погашенням заборгованості та
забезпеченням своєчасності та у повному обсязі виплати нарахованої
заробітної плати;
8.5. постійно вживати заходів щодо своєчасного перегляду тарифів на
житлово-комунальні послуги підприємствами галузі, розташованих на
відповідній території;
8.6. активізувати роботу щодо реструктуризації заборгованості
населення за спожиті житлово-комунальні послуги;
8.7. провести інвентаризацію договорів оренди земельних ділянок та
подати відповідну інформацію головному фінансовому управлінню
облдержадміністрації до 01.10.2004;
8.8. забезпечити контроль за надходженням орендної плати за землю та
погашенням заборгованості у повному обсязі.
9. Запропонувати міськвиконкомам міст обласного значення здійснити
заходи, передбачені в пунктах 1, 7, 8 цього розпорядження.
10. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника голови облдержадміністрації Самардака Г.В.

Голова обласної
державної адміністрації

В.П. Березовський

