Довідка
про підсумки соціально – економічного розвитку
району за січень – червень 2019 року
Промисловими підприємствами району за січень - червень 2019 року
реалізовано продукції (робіт, послуг) на суму 23 237,5 тис. грн, що більше
відповідного періоду минулого року на 3 755,2 тис. грн. або на 119,3 % .
У порівнянні з відповідним періодом минулого року виробництво
продукції в натуральному виразі характеризується наступним чином :
вироблено більше: залізобетонних виробів, нерудних матеріалів
(Шепетівська виправна колонія № 98) та каоліну первинного, польовошпатової
сировини (гранітоїдів) та польовошпатової сировини (жорстви) (ПАТ «МайданВильський комбінат вогнетривів»).
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення
становить 716,60 гривень.
За станом на 01.04.2019 року фінансовий результат від основної
діяльності суб'єктів господарювання (основне коло підприємств, що звітують
до управління статистики) становив 21526,0 тис. грн. збитків.
За підсумками роботи за січень - березень 2019 року 1 підприємство із 2
підприємств основного кола, що звітують до районного відділу статистики,
тобто 50,0 відсотків, допустили збитки.
Суму збитків у звітному періоді допустили ТОВ «Серединецьке» –
22408,0 тис. гривень.
З прибутками спрацювало 1 підприємство. Сума прибутку становить
882,0 тис. гривень.
Обсяг прямих іноземних інвестицій по району станом на 01.04.2019 року
становив 288,3 тис. дол. США., в т.ч. на 1 одну особу – 8,7 дол. США.
Зовнішня торгівля товарами (за даними Шепетівського відділення
Головного управління державної фіскальної служби у Хмельницькій області) по
району за січень-травень 2019 року характеризується наступним чином:
експорт становив 6517,4 тис. грн., імпорт – 7448,4 тис. гривень.
Протягом січня-травня 2019 року експорт товарів здійснювали:
ТОВ «Перемога 2003» - 1530,1 тис. грн. (Австрія – кукурудза);
ТОВ «Нова цегла» - 64,8 тис. грн.(Молдова – мертель шамотний,
цегла вогнетривка);
ТОВ «Подільський господар» - 4560,0 тис. грн.( Сінгапур кукурудза );
Підприємство Шепетівської виправної колонії № 98 – 362,5 тис.
гривень. (Нідерланди- пиломатеріали).
Недоїмка до бюджету підприємств, організацій та установ району станом
на 01.07.2019 року становить 14576,3 тис. грн. (-1956,9 тис. грн.), у тому числі
до місцевого – 13086,1 тис. гривень (-1027,2 тис. грн.).
Найбільшими боржниками до бюджету є підприємство Шепетівської
виправної колонії № 98 – 861,2 тис. грн. та ТОВ «Шепетівський гранкар’єр» 166,0 тис. грн. (до місцевого бюджету).

Недоїмка підприємств, організацій та установ району до Пенсійного
фонду становить 95,3 тис. гривень. (Недоїмка промислових підприємств
відсутня).
Щодо споживання природного газу, то бюджетними установами
здійснено оплату за спожите паливо на 100,0 відсотків.
За звітний період газифіковано 2 будинки, стільки ж встановлено
лічильників газу.
За січень-березень 2019 року освоєно (використано) капітальних
інвестицій на суму 19719,0 тис. грн., в т.ч. на одну особу 597,7 гривень.
За січень-березень 2019 року прийнято в експлуатацію 684 кв.м.
індивідуального житла, що становить 109,3 відсотків до відповідного періоду
минулого року.
Роздрібний товарооборот підприємств району за І квартал 2019 року
збільшився на 41,6 відсотків, що становить 9994,8 тис. гривень.
Заборгованість із заробітної плати на підприємствах району на
01.07.2019 року відсутня.
Середня заробітна плата одного працюючого по району у травні
поточного року дорівнює 7678,5 грн., що на 11,1 % більше до січня 2019 року,
відповідно по галузях: сільське господарство - 6973,3 грн., промисловість –
6490,4 грн., будівництво- 5928,8 гривень.
Призначено та виплачено державну соціальну допомогу 351
малозабезпеченій сім’ї на суму 6471,8 тис. грн.; допомогу сім'ям з дітьми – 1358
особам на суму 12668,7 тис. грн.; державну соціальну допомогу інвалідам з
дитинства та дітям-інвалідам 549 особам на суму 5973,6 тис. грн.; тимчасову
державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів 15
особам на суму 97,2 тис. гривень.
За січень-червень 2019 року призначено субсидій на оплату житлово–
комунальних послуг 2359 домогосподарствам на суму 17113,4 тис.грн., на
придбання твердого палива і скрапленого газу 1120 домогосподарствам на суму
3464,8 тис. гривень.
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