
                                                                        Додаток 1 
 

до   Методики  визначення   комплексної  
оцінки (рейтингу) результатів соціально- 
економічного  розвитку   міст  і   районів 

                                                                        Запорізької області 
 
 

Показники, що формують  
щоквартальну комплексну оцінку (рейтинг) результатів соціально-економічного 

розвитку міст і районів Запорізької області  
 

№ 
п/п 

Найменування показника Одиниця 
виміру 

Відповідальні за 
надання інформації 

1 2 3 4 
 І група - промисловий розвиток: 
1. Темп зростання (зниження) виробництва 

промислової продукції (робіт, послуг)*  
% Головне управління 

економіки облдерж-
адміністрації 

2. Обсяг реалізованої промислової продукції 
(робіт, послуг) в розрахунку на одну особу  

грн. -“- 

3. Частка приросту промислової продукції у 
загальному прирості реалізації 
промислової продукції районів (міст 
обласного значення)**  
 

% -“- 

 ІІ група - динаміка розвитку та економічна ефективність виробництва 
сільськогосподарської продукції: 

1. Темп зростання (зниження) обсягів 
реалізації м’яса 

% Головне управління 
економіки облдерж-
адміністрації 

2. Питома вага обсягів реалізації м’яса 
району в загальнообласному обсязі 

% -“- 

3. Темп зростання (зниження) виробництва 
молока 

% -“- 

4. Питома вага обсягів виробництва  молока 
району в загальнообласному обсязі 

% -“- 

5. Темп зростання (зниження) обсягів 
виробництва яєць від птиці всіх видів 

% -“- 

6. Питома вага обсягів виробництва яєць від 
птиці всіх видів району в 
загальнообласному обсязі 

% -“- 

7. Середній надій молока на корову кг Головне управління 
сільського госпо-
дарства і продо-
вольства облдерж-
адміністрації 

8. Середньодобовий приріст ваги ВРХ грам -“- 
9. Середньодобовий приріст ваги свиней  грам -“- 

10. Відтворення поголів’я ВРХ гол. -“- 
11. Відтворення поголів’я свиней гол. -“- 
12. Збереження поголів’я ВРХ % падежу -“- 
13. Збереження поголів’я свиней % падежу -“- 
14. Чисельність поголів’я худоби на 100 га 

сільськогосподарських угідь 
умов.гол. -“- 

15. Виробництво продукції тваринництва на 
100 га сільськогосподарських угідь 
 

м’ясо-
один 

-“- 

* - з 2005 року передбачається заміна на показник “Темп зростання (зниження) реалізації 
промислової продукції (робіт, послуг)”. 
** - планується ввести з 2005 року. 
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1 2 3 4 
 ІІІ група - фінансова діяльність: 

1. Темп зростання (зниження) прибутку 
прибуткових підприємств від звичайної 
діяльності до оподаткування  

% Головне управління 
економіки облдерж-
адміністрації 

2. Темп зростання (зниження) збитку 
збиткових підприємств від звичайної 
діяльності до оподаткування 

% -“- 

3. Питома вага прибуткових підприємств в 
загальній кількості підприємств 

% -“- 

4. Темп зростання (зниження) дебіторської 
заборгованості 

% -“- 

5. Темп зростання (зниження) кредиторської 
заборгованості 

% -“- 

6. Відношення кредиторської заборгованості 
до дебіторської 

 -“- 

7. Темп зростання (зниження) доходів 
місцевих бюджетів  (без трансфертів)  

% Головне фінансове 
управління обл-
держадміністрації 

8. Обсяг доходів місцевих бюджетів (без 
трансфертів) на одну особу наявного 
населення 

грн. Головні управління 
облдержадміністра-
ції: фінансове, 
економіки 

9. Виконання дохідної частини місцевих 
бюджетів 

%  -“- 

10. Зниження недоїмки по платежах у місцеві 
бюджети 
 

%  -“- 

 ІV група - соціальний розвиток: 
1. Темп зростання (зниження) обсягу робіт, 

виконаних за контрактами будівельного 
підряду  

% Головне управління 
економіки облдерж-
адміністрації 

2. Введення в експлуатацію житла 
забудовниками усіх форм власності в 
розрахунку на одну особу 

метрів кв. -“- 

3. Рівень оплати населенням житлово-
комунальних послуг 

% Управління житло-
во-комунального 
господарства обл-
держадміністрації 

4. Темп зростання (зниження) боргу за 
житлово-комунальні послуги з початку 
року 

% -“- 

5. Темп зростання (зниження) суми 
заборгованості з виплати заробітної плати 
з початку року 

% Головне управління 
праці та соціаль-
ного захисту насе-
лення облдерж-
адміністрації 

6. Питома вага заборгованості із заробітної 
плати у фонді заробітної плати 

% -“- 

7. Співвідношення між заробітною платою 
та фактичною величиною прожиткового 
мінімуму  

грн. Головне управління 
економіки облдерж-
адміністрації 

8. Темп зростання середньомісячної 
заробітної плати  

% -“- 

9. Рівень зареєстрованого безробіття % Запорізький 
обласний центр 
зайнятості  
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10. Виконання річної програми зайнятості 
населення на відповідний рік щодо 
створення нових робочих місць у галузях 
економіки 

% Запорізький 
обласний центр 
зайнятості, головне 
управління 
економіки облдерж-
адміністрації 

11. Виконання плану надходження власних 
коштів до бюджету Пенсійного фонду 
України  

% Управління Пенсій-
ного фонду України 
в Запорізькій 
області 

12. Темп збільшення (зменшення) 
заборгованості перед Пенсійним фондом 
України із сплати страхових внесків 

% -“- 

13. Темп збільшення (зменшення) кількості 
зареєстрованих злочинів 

% Головне управління 
економіки облдерж-
адміністрації 

 

 
 
 
 
 

Заступник голови, керівник 
апарату облдержадміністрації                                                           Г.Ф. Коваленко                                          

 


