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Завдяки реалізації обласної Програми - понад 270 тисяч
закарпатців забезпечено пенсійними виплатами у повному
обсязі

У ході 14-ї сесії облради депутатський корпус затверджуватиме звіт про
виконання Програми економічного і соціального розвитку Закарпатської області на 2018 рік.
Проект рішення оприлюднений на сайті облради та буде детально розглядатися на засіданнях
постійних комісій.
Як зазначає автор документу - департамент економічного розвитку і торгівлі ОДА, у 2018 році до
бюджетів усіх рівнів Закарпатської області надійшло податків, зборів та інших доходів у сумі
13 251,6 млн грн. Це більше, на 2 442,9 млн грн за попередній рік. До місцевих бюджетів області
надійшло податків, зборів та інших доходів у сумі 5 120,8 млн грн, що на 512,0 млн грн більше
надходжень 2017 року. Доходи загального фонду зросли на 691,5 млн грн, а спеціального –
скоротились на 179,5 млн грн.
Торік було визначено 55 пріоритетних проектів, фінансування яких проводилося за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку на загальну суму 231,4 млн грн. З усіх проектів майже
половина – об'єкти дорожнього господарства. За 2018 року спрямовано асигнувань з Державного
бюджету на суму 157,6 млн грн.
Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у
грудні 2018 року становила 9946 грн., що у 2,7 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (3723
грн.).
Обсяг обороту роздрібної торгівлі за 2018 року склав 21921,8 млн грн, що у порівняних цінах на
12,7% більше ніж у відповідному періоді 2017 року (по Україні ріст склав 6,1%). Обсяг роздрібного
товарообороту (підприємств-юридичних осіб) склав 13575,9 млн гривень
Також в інформації департаменту економічного розвитку і торгівлі ОДА йдеться про основні
результати виконання програми за 2018 рік. Так, за підсумками економічного і соціального
розвитку області торік індекс виробництва промислової продукції області у порівнянні з попереднім
роком становив на 105,1%, а індекс сільськогосподарського виробництва - 106,5%.
Впродовж минулого року зовнішньоторговельний оборот у зовнішній торгівлі товарами становив
3 175,5 млн дол США, експорт товарів становив 1 659,2 млн дол США, а імпорт – 1 516,3 млн дол
США. Порівняно з 2017 роком експорт збільшився на 14,7% , імпорт – на 13,0%. Позитивне сальдо
становило 142,9 млн дол США.
До бюджету Пенсійного фонду області з усіх джерел фінансування минулоріч надійшло 6954,8 млн
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грн, з яких власні надходження – 30,2 млн грн. Забезпечено в повному обсязі виплату пенсій та
грошової допомоги 273,6 тис пенсіонерам. Загальний обсяг видатків на пенсійні виплати становив
6842,8 млн грн. У порівнянні з 2017 роком видатки збільшилися на 838,1 млн грн.
Суб’єктами малого підприємництва за січень-грудень 2018 року сплачено до бюджетів усіх рівнів
4024,9 млн грн податків, в т.ч. юридичними особами – 3238,7 млн грн, фізичними – 786,2 млн грн.
Надходження до бюджетів усіх рівнів зросли на 454,2 млн грн у порівнянні з відповідним періодом
2017 року.
Прес-служба Закарпатської облради

page 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

