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Сумська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ
вул. Горького,21, м. Суми, 40004 тел.(0542)700-399 факс 700-394
Е-mail: mfin@smr.gov.ua Код ЄДРПОУ 02315854

 01.12.2016
№
3828/04.03.06-06
на
№
593/03.02.02-12
від
09.02.2016



Директору департаменту  економічного розвитку  і  торгівлі облдержадміністрації
Сітаку О.М.

На виконання листа Сумської облдержадміністрації від 09.02.2016 року     № 01-19/789 надаємо інформацію про стан соціально-економічного розвитку міста Суми за січень-жовтень 2016 року (надіслана в електронному вигляді). 



Директор департаменту 							С.А. Липова


Скиртач 
Гайдар 700 584

Додаток 
Довідка
про соціально-економічний розвиток міста Суми 
за січень-жовтень 2016 року

Місто Суми – економічний і культурний обласний центр Сумської області, розташоване на відстані 350 км залізницею та 366 км автошляхом від м. Києва. Площа міста – 9,538 тис. га. Чисельність наявного населення м. Суми (за оцінкою) станом на 01жовтня 2016 року складає 264734 осіб. 
Промисловість
За  січень-вересень 2016 року підприємствами міста Суми реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 11831,5 млн.грн., що на 114,0% більше порівняно з аналогічним періодом 2015 року (10383,0 млн.грн.). З указаного обсягу 68,9% – продукція переробної промисловості. На 1 особу реалізація промислової продукції (товарів, послуг) склала 43,6 тис. грн. або на 14,2% більше порівняно з аналогічним періодом 2015 року  (38,2 тис. грн.), та більше ніж у 2 рази від загальнообласного показника. 

Розвиток енергетики та транспорту 
Рівень оплати населенням послуг з газопостачання у січні-вересні 2016 року становив 43,6%. На кінець вересня 2016 року населення заборгувало за газопостачання – 77,9 млн. грн., що становить 41,7 % у загальній сумі заборгованості населення за житлово-комунальні послуги  по місту Суми  на кінець вересня 2016 року (186,8 млн.грн).
За січень-жовтень 2016 року підприємствами транспорту перевезено (відправлено) 2274,7 тис. тонн вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 2921,0 млн.ткм, що становило 94,0% та 86,1%  до відповідного періоду минулого року.
Усіма видами транспорту у січні-жовтні 2016 року перевезено 49298,5 тис. пас. та виконано пасажирооборот в обсязі 1081,5 млн. пас.км, що порівняно з січнем-жовтнем 2015 року перевезення пасажирів скоротилися на 7,8 %, а пасажирооборот збільшився на 5,7 відсотків.
Інвестиційна діяльність, будівництво
Обсяг  прямих іноземних інвестицій в економіку міста Суми у січні-вересні склав 107,9 млн. дол. США, що на 5,9 млн. дол. США (на 5,2%) менше обсягу залучених іноземних інвестицій станом на 01.01.2016 (113,8 млн.дол. США). В загальному обсязі по області обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку міста Суми складає 55,1 відсотка.
У січні-вересні 2016 року прийнято в експлуатацію 34,6 тис.кв.м загальної площі житла, що становить 52,4% рівня аналогічного періоду 2015 року. 
У галузі будівництва за січень-жовтень 2016 року підприємствами міста виконано будівельних робіт на суму 532,7 млн. гривень, тобто на 20,8% більше аналогічного періоду 2015 року (440,9 млн.грн). Будівельними підприємствами міста виконано 71,2% загальнообласного обсягу робіт.
Найбільшу частку (83,3% загального обсягу) будівельних робіт виконано на будівництві житлових та нежитлових будівель. Решта робіт – будівництво інженерних споруд. 

Споживчий ринок та цінова ситуація
За 10 місяців 2016 року по м. Суми мережа підприємств роздрібної торгівлі, закладів ресторанного господарства та побутового обслуговування населення поповнилась за рахунок відкриття та поновлення роботи 60 магазинів роздрібної торгівлі; 14 закладів ресторанного господарства та 4 підприємств по наданню побутових послуг населенню.  У той же час відбулось закриття 71 об’єкту роздрібної торгівлі, закладів ресторанного господарства та побутового обслуговування населення.                               
На території Центрального ринку введено в експлуатацію сучасний торговий центр «Євробазар» по реалізації непродовольчих товарів, де створено всі умови для продавців та відвідувачів для покращення торговельного обслуговування населення.
Відповідно до статистичних даних, роздрібний товарообіг міста Суми (об’єктів торгівлі - юридичних осіб) за 6 міс. 2016 рік склав 2 243,1 млн. гривен або 53,6 % товарообігу Сумської області та темп росту 103,9 %. На 1 мешканця міста було продано товарів у середньому за місяць на 8 292,3 грн.
Середні роздрібні ціни на основні продукти харчування в торгівельній мережі міста Суми за 1 кілограм продукту становлять:    борошно вищого ґатунку – 7,40 грн, цукор – 14,10 грн, крупа гречана – 29,00 грн, макаронні вироби – 12,00 грн, рис – 18,00 грн, масло вершкове – 110,00 грн, ковбаса варена першого ґатунку – 70,00 грн, ковбаса варена вищого ґатунку – 95,00 грн, олія соняшникова – 28,00 грн, яйця курячі – 24,00 грн за  1 десяток, молоко питне жирністю 2,7% –  14,60 грн за 1 літр.
Станом на 01.11.2016 року тарифи на житлово-комунальні послуги, а саме  на послуги з централізованого водопостачання, який надає КП «Міськводоканал» СМР, для мешканців приватного сектора  складає: 5,18 грн. за 1 м3, з ПДВ, з централізованого водовідведення – 4,99 грн. за 1 м3, з ПДВ; для мешканців багатоповерхових будинків: 5,66 грн. за 1 м3, з ПДВ, з централізованого водовідведення – 5,44 грн. за 1 м3, з ПДВ.
 Середньозважений тариф на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій складає 2,16 грн. за 1 кв. м загальної площі, з ПДВ.
Тариф з централізованого опалення для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії ТОВ «Сумитеплоенерго» складає 32,68 грн. з ПДВ за 1 кв. м. за місяць протягом опалювального періоду, Дирекції «Котельня Північного промвузла ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» - 33,99 грн. (Постанова НКРЕКП від 04.08.16 № 1352, діє з 01.09.2016) .

Виконання бюджетів
Доходи загального фонду міського бюджету (без трансфертів) 
за січень - жовтень 2016 року зросли на 282025,2 тис. грн. або 49,1% 
(у співставних значеннях) у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року, і складають 856477,0 тис. грн., що становить 109,4% до планових розрахунків за розписом на січень – жовтень 2016 року (113,8% до планових розрахунків на поточну дату пропорційно 1/12).
Податковий борг до міського бюджету станом на 01.11.2016 року  склав 46938,4 тис. грн., що на 18571,1 тис. грн. більше показника станом на 01.01.2016 (28 367,3 тис. гривень).

Зайнятість
Протягом  січня-жовтня  2016 року послугами центру зайнятості скористались 6892 особи з числа зареєстрованих безробітних, що на 15 % менше, ніж за аналогічний період 2015 року.                                                                                             
   	За січень-жовтень 2016 року за направлення служби зайнятості працевлаштовані  всього 3711 осіб, що на 9 % менше, ніж за відповідний період минулого року. Рівень працевлаштування становить 26,7%. 
На кінець жовтня чисельність зареєстрованих безробітних складала 1994 особи, що на 8,8 % менше, ніж на кінець вересня 2016 року.

Заробітна плата
Середній розмір заробітної плати підприємств, установ та організацій  по місту Суми у січні-вересні 2016 року становив 4379 грн., що на 18,1% (+672 грн.) більше порівняно з відповідним періодом  2015 року (3707 грн.) та у 3,0 рази перевищує законодавчо встановлений рівень мінімальної заробітної плати (1450 грн.) і на 9,7% перевищує середньообласний показник.
Середньооблікова кількість працівників підприємств, установ та організацій у січні –вересні 2016 року складала 84,3 тис. осіб, це на 0,1%  (100 осіб) менше порівняно з відповідним періодом 2015 року (84,4 тис. осіб). 
У січні-вересні 2016 року фонд оплати праці штатних працівників збільшився на 506,5 млн. грн. або 17,9% порівняно з відповідним періодом минуло року (з 2815,8 млн. грн. до 3320,5 млн. грн.).
Заборгованість по заробітній платі на 01.11.2016 існувала на 28 підприємствах міста в загальній сумі 80895,6 тис. грн., що менше до 01.10.2016 на 2853,0 тис. грн. (3,4%) та більше до 01.01.2016 на 10915,0 тис. грн. (15,6%), в т.ч.:
- на 8 економічно активних підприємствах – 48953,7 тис. грн., до попереднього місяця зменшилась на 1972,5 тис. грн. (3,9%), до початку  року збільшилась на 18962,3 тис. грн. (в 1,6 рази); 
- на 9 підприємствах - банкрутах – 30680,1 тис. грн., що менше на 880,5 тис. грн. (2,8%) - до 01.10.2016 та на 8243,3 тис. грн. (21,2%) - до 01.01.2016;
- на 11 економічно неактивних підприємствах – 1261,8 тис. грн., в жовтні виплат не відбувалось.
Найбільша заборгованість із виплати заробітної плати серед економічно активних підприємств станом на 01.11.2016 обліковувалась у ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» в сумі 46339,7 тис. грн., КП «Сумижитло» - 693,0 тис. грн., ТОВ «Маш-Сервіс» –  568,3 тис. грн., ПП «Суми - Капітал» - 543,6 тис. грн., ТОВ «Професійний футбольний клуб «Суми» - 481,5 тис. гривень.

Пенсійне забезпечення
Заборгованість до Пенсійного фонду України збільшилась на 13,51% у порівнянні з початком року і станом на 01.11.2016 досягла 166,4 млн. грн.
Борги економічно-активних підприємств перед Пенсійним фондом України станом на 01.11.2016 у порівнянні з початком року збільшилися на 157,35% і складають 21408,8 тис. грн., зокрема: ПАТ «СМНВО» – 18968,3 тис. грн., КП СМР «Електроавтотранс» – 2158,5 тис. грн., ТОВ «СПБП «Теплофікатор» - 141,9 тис. грн. 
Охорона здоров’я
Медичну допомогу в місті надають:
Найменування
 
КУ СМКЛ
№ 1
КУ СМКЛ
№ 4
КУ СМКЛ
№ 5
КУ
СМДКЛ
Полог.
будинок
№ 1
КЗ «ЦПМСД»
Міська
стомат. поліклініка
КУ «Сумська міська клінічна поліклініка №6
Всього

Перелік закладів:









    а) ліжок
360
220
280
295
165
0
0
15
1335
    б) відвідувань
257158
295940
485858
377281
109428
123437
74025
31584
1754711
Протягом січня-жовтня 2016 року придбано медикаментів на суму  19,2 млн. гривень.
Видатки бюджету міста на галузь охорона здоров’я (по загальному та спеціальному фондам) затверджені у сумі 264,1 млн.грн. Виконано 215,0 млн. гривень.
Освіта
У місті функціонують 39 загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності (25494 учні). Із них: І-ІІІ ступенів – 26 шкіл (22245 учнів), І-ІІ ступенів – 3 (303 учні), І ступеня – 7 (1394 учні), вечірня школа (46 учнів). 
Суспільним дошкільним вихованням охоплено 82% дошкільнят. Із 
17678 дітей віком від народження до 6 років, які мешкають у місті, 
12420 дітей охоплені різними формами дошкільної освіти. Діти 5 років на 100% охоплені підготовкою до навчання у школі. 
Різними видами харчування охоплено 21,1 тис. учнів (83%), т.ч. гарячим харчуванням забезпечено 16,5 тис. учнів, що на 941 більше, ніж у 2015-2016  навчальному році. Учні початкових класів (11, 6 тис. осіб) забезпечені харчуванням, що становить 100%. 
Рівень комп’ютеризації закладів освіти міста становить 99,8%. До мережі Інтернет підключено 88 навчальних закладів, що становить 100% до потреби.
Організованими формами оздоровлення та відпочинку охоплено 
5615 учнів, що становить 24% від загальної кількості учнів.




Культура	
	
	В місті функціонує 44 заклади культури, у т.ч.: 2 театри (обласні), 1 філармонія, 2 Палаци культури, 7 клубних установ, 1 центр дозвілля молоді, 20 бібліотек, 3 кінотеатри, 3 музеї, 5 шкіл естетичного виховання. 
	У місті налічується 149 пам’яток культури.
Для жителів та гостей міста було організовано та проведено 38 загальноміських культурно-мистецьких заходів, у тому числі 11 фестивалів: міський фестиваль народної творчості «Сумські зорі», Всеукраїнський фестиваль писанок,  Міжнародний фестиваль авторської пісні та співаної поезії «Булат», Міжнародний фестиваль «Органум», міський фестиваль хореографічних колективів «Сумська Терпсихора», дитячий фестиваль «Джаз-Вітраж», конкурс ансамблевого музикування «Камерата» та Всеукраїнський фестиваль духової музики «Сурми України»,  День Державного Прапора України, День Незалежності України, День визволення міста Суми від фашистських загарбників, День міста Суми, День партизанської слави,   з нагоди Дня захисника України проведено церемоніали покладання квітів до пам’ятного знаку на честь бійців, загиблих в зоні АТО, до пам’ятного обеліску воїнам Сумщини, які загинули в Афганській війні, до пам’ятників Скорботної Матері, воїнам війська - польського,  до могил воїнів АТО, до Меморіалу «Вічна Слава» та тематичну концерту програму «Ми роду козацького», Міжнародний фестиваль класичної музики «Бах-фест», міський фестиваль-конкурс дитячої творчості «Зоряна надія».

	
Проблемні питання соціально-економічного розвитку міста Суми станом на 15.11.2016

№ п/п
Назва проблеми
Обґрунтування
Обсяги фінансування
Пропозиції щодо вирішення
1
Заборгованість перед  підприємствами – надавачами послуг за надані населенню пільги та  субсидії на житлово-комунальні послуги.
Підприємства - надавачі послуг надають населенню пільги та субсидії на житлово-комунальні послуги за власний рахунок з подальшим відшкодуванням цих коштів з Державного бюджету. Частина підприємств має змогу зменшувати заборгованість за рахунок фінансування по протоколам - реєстрам на взаємозалік згідно з постановою Кабінету Міністрів від 11.01.2005 р. № 20   (зі змінами), решта підприємств не має фінансових зобов’язань перед постачальниками  за енергоносії достатніх для підписання протоколів на загальну суму заборгованості, або взагалі не має змоги підписувати протоколи – реєстри. Тому фінансування зареєстрованої заборгованості державного бюджету перед такими підприємствами здійснюється по мірі надходження на відповідні рахунки департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради субвенції з державного бюджету. Станом на 14.11.2016 вищевказана заборгованість складає 3 049,8 тис. грн., яка виникла в жовтні 2016 року. 
3 049,8   тис. грн.
Вчасне та в повному обсязі надходження на рахунки департаменту субвенцій  з державного бюджету та їх перерахування Державною казначейскою службою України в м.Сумах Сумської області на рахунки  підприємств – надавачів послуг для відшкодування вже наданих населенню пільг та субсидій на житлово-комунальні послуги.
2
Відсутність у державному бюджеті субвенції на погашення заборгованості за 2015 рік на надання пільг по оплаті за послуги зв’язку, інші пільги та компенсацію за пільговий проїзд  окремих категорій громадян
У державному бюджеті на 2016 рік відсутня субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам для погашення заборгованості, яка виникла на 01.01.2016, за надані пільги з послуг зв'язку, інші передбачені законодавством пільги (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян.       
3056,0          тис. грн.
Передбачення в державному бюджеті відповідної субвенції  та фінансування видатків для погашення заборгованості. 
3
Існування боргів по заробітній платі
Станом на 01.11.2016 заборгованість по заробітній платі існувала на 28 підприємствах в загальній сумі 80895,6 тис. грн., в т.ч. на 8 економічно активних підприємствах – 48953,7 тис. грн.


-
1. Розгляд стану погашення заборгованості по заробітній платі на апаратних нарадах при міському голові, на засіданнях міської комісії з цих питань;
2. Ініціювання перевірок стану дотримання трудового законодавства в підприємствах-боржниках управлінням Держпраці у Сумській області;
3. Вжиття до керівників підприємств-боржників заходів впливу органами поліції.
4
Застосування нелегальної праці
В січні – жовтні 2016 року в м. Суми проведено обстеження з питань легалізації зайнятості та заробітної плати у 394 суб’єктів господарювання, виявлено 501 найманого працівника, який працював у 366 роботодавців з порушенням трудового законодавства, на сьогоднішній день їх працю легалізовано та нараховано штрафні санкції в загальній сумі 519,8 тис. грн.
-
Проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо негативних наслідків та звуження прав працюючих при застосуванні нетипових форм зайнятості, переваг отримання легальних доходів.


