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ВСТУП

Мета контрольної роботи полягає у розгляді здійснення подальших перетворень в усіх сферах суспільного життя, активізації економічного розвитку усіх галузей господарського комплексу області, збільшенні інвестиційної та інноваційної складової, нарощуванні обсягів промислового та сільськогосподарського виробництва, подальшому розвитку малого та середнього бізнесу, проведенні фінансового оздоровлення у різних галузях економіки області.
Основне завдання контрольної роботи полягає у розгляді вирішення соціальних проблем жителів Київської області шляхом активізації подальшого економічного розвитку усіх сфер господарського комплексу області.
Контрольна робота базується на аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася за останні роки, прогнозах галузевих управлінь облдержадміністрації і територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, а також райдержадміністрацій та міськвиконкомів (міст обласного значення), які враховують стан розвитку провідних галузей господарства області, і містять перспективи підвищення фінансово економічного рівня підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Київської області та комунальної власності окремих територіальних громад, а також зовнішні та внутрішні чинники.

	
Дослідження економіко-географічного положення та природно-ресурсного потенціалу Київської області


Адміністративний склад області

До адміністративного складу Київської області відносяться такі центри: HYPERLINK "http://www.oblstat.kiev.ua/content/p.php3?c=457&lang=1" Баришівський район, HYPERLINK "http://www.oblstat.kiev.ua/content/p.php3?c=459&lang=1" Білоцерківський район, HYPERLINK "http://www.oblstat.kiev.ua/content/p.php3?c=460&lang=1" Богуславський район, HYPERLINK "http://www.oblstat.kiev.ua/content/p.php3?c=461&lang=1" Бориспільський район, HYPERLINK "http://www.oblstat.kiev.ua/content/p.php3?c=462&lang=1" Бородянський районHYPERLINK "http://www.oblstat.kiev.ua/content/p.php3?c=470&lang=1" , Святошинський район, HYPERLINK "http://www.oblstat.kiev.ua/content/p.php3?c=482&lang=1" Яготинський район, HYPERLINK "http://www.oblstat.kiev.ua/content/p.php3?c=471&lang=1" Макарівський район, HYPERLINK "http://www.oblstat.kiev.ua/content/p.php3?c=483&lang=1" м. Березань, HYPERLINK "http://www.oblstat.kiev.ua/content/p.php3?c=472&lang=1" Миронівський район HYPERLINK "http://www.oblstat.kiev.ua/content/p.php3?c=484&lang=1" м. Біла Церква, HYPERLINK "http://www.oblstat.kiev.ua/content/p.php3?c=473&lang=1" Обухівський район, HYPERLINK "http://www.oblstat.kiev.ua/content/p.php3?c=485&lang=1" м. Бориспіль, HYPERLINK "http://www.oblstat.kiev.ua/content/p.php3?c=474&lang=1" П.-Хмельницький район HYPERLINK "http://www.oblstat.kiev.ua/content/p.php3?c=486&lang=1" м. Бровари, HYPERLINK "http://www.oblstat.kiev.ua/content/p.php3?c=463&lang=1" Броварський район, HYPERLINK "http://www.oblstat.kiev.ua/content/p.php3?c=475&lang=1" Поліський район, HYPERLINK "http://www.oblstat.kiev.ua/content/p.php3?c=487&lang=1" м. Васильків, HYPERLINK "http://www.oblstat.kiev.ua/content/p.php3?c=464&lang=1" Васильківський район, HYPERLINK "http://www.oblstat.kiev.ua/content/p.php3?c=476&lang=1" Рокитнянський район, HYPERLINK "http://www.oblstat.kiev.ua/content/p.php3?c=488&lang=1" м. Ржищів, HYPERLINK "http://www.oblstat.kiev.ua/content/p.php3?c=465&lang=1" Вишгородський район, HYPERLINK "http://www.oblstat.kiev.ua/content/p.php3?c=477&lang=1" Сквирський район, HYPERLINK "http://www.oblstat.kiev.ua/content/p.php3?c=489&lang=1" м. Ірпінь, HYPERLINK "http://www.oblstat.kiev.ua/content/p.php3?c=466&lang=1" Володарський район, HYPERLINK "http://www.oblstat.kiev.ua/content/p.php3?c=478&lang=1" Ставищенський район, HYPERLINK "http://www.oblstat.kiev.ua/content/p.php3?c=490&lang=1" м. П.-Хмельницький, HYPERLINK "http://www.oblstat.kiev.ua/content/p.php3?c=467&lang=1" Згурівський район, HYPERLINK "http://www.oblstat.kiev.ua/content/p.php3?c=479&lang=1" Таращанський район, HYPERLINK "http://www.oblstat.kiev.ua/content/p.php3?c=491&lang=1" м. Прип`ять, HYPERLINK "http://www.oblstat.kiev.ua/content/p.php3?c=468&lang=1" Іванківський район, HYPERLINK "http://www.oblstat.kiev.ua/content/p.php3?c=480&lang=1" Тетіївський район HYPERLINK "http://www.oblstat.kiev.ua/content/p.php3?c=492&lang=1" м. Фастів, HYPERLINK "http://www.oblstat.kiev.ua/content/p.php3?c=469&lang=1" Кагарлицький район, HYPERLINK "http://www.oblstat.kiev.ua/content/p.php3?c=481&lang=1" Фастівський район, HYPERLINK "http://www.oblstat.kiev.ua/content/p.php3?c=493&lang=1" м. Славутич. 

Особливості географічного положення області та їх вплив на економічний потенціал

Територія області з давніх-давен освоєна людьми, нашими предками-трипільцями, які вперше в Європі засіяли зерна відомого всім нині українського хліба. Київська область заснована 27 лютого 1932 року. Розташована в середній течії Дніпра з його притоками — річками Рось, Десна, Ірпінь, Трубіж, Прип'ять та іншими. Протяжність Дніпра в межах області — 246 км. Київщину пронизує 177 річок. 
В області є 13 водосховищ, понад 2 000 ставків, майже 750 невеликих озер. 
Межує область із Полтавською, Чернігівською, Черкаською, Вінницькою, Житомирською, Гомельською (Білорусь) областями. Область поділена на 25 районів, нараховує 25 міст, у тому числі міст обласного значення (включаючи м. Прип'ять) і 14 — районного значення, 30 селищ міського типу, 1 129 сільських населених пунктів. Усього населених пунктів 1 184. В області є 686 місцевих рад: із них обласна — 1, районних — 25, міських (обласного значення) — 10, міських (районного значення) — 14, селищних — 30, сільських — 606. 
Кількість наявного населення області складає 1 763,8 тис. осіб, у тому числі: міське — 1 049,7 тис. осіб, сільське — 714,1 тис. осіб; щільність населення на 1 км² — 63 особи. Чисельність економічно-активного наcелення становить 846,9 тис. осіб, у тому числі працездатного віку — 776,1 тис. осіб. Чисельність працівників у віці 15-70 років, зайнятих економічною діяльністю, складає 791 тис. осіб, із них працездатного віку — 720,2 тис. осіб. 
Природно-кліматичні умови
Поверхня області переважно рівнинна. Північна частина області розташована в межах Поліської низовини. На сході територія області захоплює частину Придніпровської низовини. Найбільш підвищені і розчленовані — південні та південно-західна частини, які належать до Придніпровської височини. В області — 130 територій та об'єктів природно-заповідного фонду (площею 31,3 тис. га). До складу природно-заповідного фонду загальнодержавного значення області входить 14 заказників, дві пам'ятки природи, один дендрологічний парк, три пам'ятки садово-паркового мистецтва. 
Клімат — помірно-континентальний. Середня температура січня — -5,6°С, липня — +19,3°С. Річна кількість опадів становить 570-610 мм. 
Корисні копалини.
На Київщині це переважно будівельні матеріали: граніти, гнейси, каолін, глина, кварцеві піски. Є поклади торфу і джерела мінеральних вод. При цьому, чималі запаси корисних копалин є нерозвіданими і, за умови вкладання коштів у їх розвідку, можуть бути використаними для розвитку бізнесу, зокрема в будівельній сфері, хімічній промисловості, тощо. 
Всі ці умови сприяють розвитку економіки в регіоні. Те що Київ розташований у центрі України дає йому додаткові економічні можливості. 

Коротка економічна оцінка природних умов та корисних копалин

Київська обласна державна адміністрація за кошти місцевого бюджету, на виконання рішення ХХV сесії Київської обласної ради ІV скликання від 28.07.2005 №282-25-ІV "Про Програму розробки містобудівної документації та створення містобудівного кадастру на 2005-2006 роки для спільного використання територіальними громадами Київської області", спільно з Державним підприємством НДІ містобудування продовжує розробку Схеми планування території Київської області з урахуванням потреб територіального розвитку столиці України м.Києва.
Завдяки вигідному положенню і сприятливих умов Київська область і м.Київ планується розвиток всіх сфер, зв’язаних з використанням корисних копалин, завдяки цьому планується розвивати:
	напрямки щодо створення на базі столичного регіону науково-інноваційних центрів, інноваційних технопарків;

будівництво рейкового сполучення від Дарницького вокзалу м.Києва до аеропорту "Бориспіль", передбачивши кошти у проекті розбудови Дарницького вокзалу;
будівництво нової кільцевої дороги;
виділення земельних ділянок під будівництво соціального житла для жителів м.Києва та області;
розвиток туристичної та рекреаційно-оздоровчої інфраструктури з метою забезпечення відпочинку населення м.Києва та області;
визначення шляхів поліпшення екології навколишнього середовища та будівництва нових потужностей для знешкодження та переробки твердих побутових відходів що вивозяться з м. Києва.

2. Аналіз демографічної ситуації Київської області

Аналіз тенденцій динаміки чисельності населення області

Одним з пріоритетів політики обласної влади є збереження життєвого і трудового потенціалу населення на основі формування і реалізації заходів ефективної демографічної політики. 
Демографічні процеси та основні важелі демографічної політики залежать від економічного та соціального розвитку регіону.
Основними проблемами, що негативно впливають на демографічну ситуацію в області залишається: 
	низький рівень середньої тривалості життя, що призводить до перевищення кількості померлих над кількістю народжених;

активний міграційний рух молоді, особливо з сільських населених пунктів;
недостатній соціальний захист сімей з дітьми, малозабезпечених і неповних сімей;
неврегульованість процесів міграційного руху населення.
Внаслідок природного скорочення населення очікується, що середньорічна чисельність наявного населення області у 2006 році становить 1757,5 тис. осіб. У порівнянні з 2005 роком вона зменшилась на 13,8 тис. осіб або на 0,8 відсотка. Разом з тим, за рахунок переміщення робочої сили з інших регіонів України у населені пункти приміської зони м.Києва, чисельність економічно активного населення у віці 15-70 років збільшиться на 1,1 тис. осіб (на 0,1%) і складе 848,0 тис. осіб (табл.1). 
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Основними чинниками, під впливом яких у 2007 році буде формуватися демографічна ситуація в області є:
	процеси природного скорочення населення, його загальне старіння;

трудова міграція молодого працездатного населення, насамперед у столицю для навчання і працевлаштування;
наслідки Чорнобильської катастрофи, зокрема зниження тривалості життя населення на територіях, наближених до Чорнобильської зони.
Згідно з розрахунками середньорічна чисельність наявного населення області у 2007 році становить 1744,6 тис. осіб. У порівнянні з 2006 роком вона зменшилась на 12,9 тис. осіб або на 0,7%, при цьому чисельність економічно активного населення у віці 15-70 років зросте на 1,1 тис. осіб (на 0,1%) і складе 849,1 тис. осіб (табл.1). 
Основними цілями та завданнями демографічної політики в області є:
	подолання негативних тенденцій відтворення населення; 

збереження та поліпшення здоров’я громадян; 
підтримка добробуту сімей з дітьми; 
поліпшення якості та рівня медичного забезпечення материнства та дитинства;
мінімізація наслідків Чорнобильської катастрофи, особливо на територіях, наближених до Чорнобильської зони.
Характеристика трудових ресурсів області

У 2007 році організація зайнятості населення області здійснювалася у відповідності до завдань Програми зайнятості населення Київської області на 2006-2007 роки, яка спрямовувалася на запобігання масовому безробіттю, збереження існуючих та створення нових робочих місць, організацію професійної підготовки та підвищення кваліфікації безробітних, підтримку самозайнятості та підприємницької діяльності. 
Політика зайнятості у 2008 році характеризується позитивним приростом основних показників цієї сфери: зростанням темпів зайнятості населення; створенням нових робочих місць; працевлаштуванням безробітних; зменшенням навантаження на 1 робоче місце, рівня безробіття тощо.
Очікується, що у 2006 році чисельність зайнятого населення у віці 15-70 років у порівнянні з 2005 роком, зросте на 2,0 тис. і складе 793,0 тис. осіб. Реалізація заходів, передбачених обласною та місцевими програмами зайнятості на 2006 рік, дозволить забезпечити виконання встановленого для області завдання щодо створення 38 тисяч нових робочих місць, знизити рівень безробіття (за методологією Міжнародної організації праці) з 6,6 до 6,3%, а загальна чисельність безробітних зменшити на 18 відсотків (табл.1). 
Позитивна тенденція на ринку праці пов’язана не тільки із зменшенням безробіття, а й з помітним зростанням обсягів зайнятості, що свідчить про значну роботу із створення робочих місць та легалізації трудових відносин між найманими працівниками і роботодавцями.
Основними проблемами є:
	невідповідність професійно-кваліфікаційного рівня робочої сили потребам економіки області та ринку праці;

відсутність у працівників належної мотивації до легальної продуктивної зайнятості, головним чином через низьку якість робочих місць за умовами та оплатою праці;
відсутності механізму економічного стимулювання роботодавців до створення робочих місць з гідними умовами та оплатою праці.
Головною метою на 2008 рік буде сприяння повній, продуктивній і вільно обраній зайнятості шляхом забезпечення здійснення в області заходів щодо державного регулювання ринку праці та створення нових робочих місць.
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За прогнозними розрахунками, у 2008 році чисельність зайнятого населення у віці 15-70 років, у порівнянні з 2007 роком, зросте на 3,0 тис. і складе 796,0 тис. осіб (тобто частка зайнятого населення зросте з 93,5% у 2007 році до 93,7% у 2008 році). При цьому очікується зниження рівня безробіття (за методологією Міжнародної організації праці) з 6,3 до 6,0% (табл.1). 
З метою забезпечення активної політики зайнятості на ринку праці у 2008 році передбачається здійснити заходи за такими напрямами: 
	формування регіональних і галузевих пріоритетів у збереженні наявних високопродуктивних робочих місць та створення нових (не менше 38 тисяч на рік) додаткових робочих місць відповідно до прогнозів розвитку галузей і регіонів, результатів моніторингу поточної потреби в робочих місцях та прогнозів щодо динаміки розвитку виробництва та ринку професій;

кадрове забезпечення потреб ринку праці та розвиток системи безперервної професійної перепідготовки, підвищення кваліфікації, перекваліфікації, післядипломної фахової освіти відповідно до динаміки розвитку ринку праці та його потреб у найближчий період і на перспективу;
розвиток підприємницької діяльності, малого та середнього, сімейного бізнесу шляхом спрощення реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності та заохочення і сприяння цій діяльності;
сприяння зайнятості населення в регіонах, де спостерігається найбільше напруження на ринку праці, а також у містах та районах з моноекономічною структурою виробництва за окремими програмами;
запровадження механізму стимулювання створення робочих місць для окремих соціально-демографічних груп, серед яких спостерігається найменший рівень зайнятості (молоді, жінок, інвалідів);
підвищення територіальної мобільності населення з метою перерозподілу робочої сили між трудонедостатніми та трудонадлишковими регіонами;
подальше зниження рівня і тривалості безробіття у регіонах помірного і депресивного розвитку шляхом реалізації заходів активної політики зайнятості.
Передбачається, що у 2008 році послугами служби зайнятості скористається 80,2 тис. осіб. Обсяги працевлаштування і рівень працевлаштування будуть зростати і становитимуть відповідно 31,7 тис. осіб та 39 відсотків.
Враховуючи тенденції розвитку ринку праці області у 2008 році основними пріоритетами сфери зайнятості будуть наступні напрями: 
	забезпечення постійного інформування громадськості та роботодавців про ситуацію на ринку праці, послуги служби зайнятості, наявні вакансії, пропозиції робочої сили тощо; 

навчання безробітних під конкретне замовлення роботодавців; 
запровадження адресних послуг роботодавцям та населенню, передусім з числа соціально незахищених верств, які потребують додаткового соціального захисту; 
проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед шкільної молоді щодо переваг чесної праці та набуття робітничої професії, актуальної на ринку праці; 
залучення осіб з обмеженими фізичними можливостями до трудового та суспільного життя, 
сприяння розвитку сільського зеленого туризму за рахунок виплати одноразової допомоги по безробіттю жителям сільської місцевості для організації підприємницької діяльності.

3. ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЦЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В ГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ

Характеристика основних напрямків розвитку промисловості в області

Київська область має високорозвинений промисловий комплекс, основу якого складають понад 400 великих та середніх підприємств, що забезпечує майже 40% надходжень до бюджетів усіх рівнів. 
Протягом 2000-2007 років середньорічні темпи приросту промислового виробництва складали у середньому 15 відсотків. Нарощування обсягів промислового виробництва здійснювалось переважно за рахунок харчової, целюлозно-паперової, хімічної та нафтохімічної промисловості і машинобудування. Водночас, недостатніми темпами здійснювався розвиток легкої, деревообробної промисловості і виробництва та розподілення електроенергії, газу, води.
Основними проблемами у розвитку промислового комплексу є:
	висока зношеність основних виробничих фондів в промисловості, тенденція до випереджаючого вибуття основних засобів над їх надходженням;

висока енергоємність продукції промисловості (зокрема, підприємств металургії та оброблення металу, машинобудування, виробництва скловиробів та будівельних матеріалів ), яка негативно впливає на конкурентоспроможність товарів;
залежність основних бюджетозабезпечуючих промислових підприємств від кон’юнктури зовнішнього ринку (у харчовій, целюлозно-паперовій, хімічній та нафтохімічній промисловості);
значна насиченість внутрішнього ринку товарами легкої промисловості, які завозяться за заниженою митною вартістю, та контрабандними товарами, що ставить в нерівні та невигідні умови товаровиробників області.
Крім зазначених проблем у 2007 році негативно вплинули на розвиток промисловості наступні чинники:
	зростання цін на сировину і матеріали призвело до підвищення собівартості продукції та зниження її конкурентоспроможності; 

закриття на значний період часу ринків збуту продукції у Російській Федерації; 
постійна нестача обігових коштів у зв’язку з поширенням торговельними підприємствами практики відстрочення розрахунків за придбаний товар; 
економічно невигідні умови реалізації товару через великі торговельні мережі, які поступово займають домінуючі позиції на ринку продовольчих і непродовольчих товарів.
Враховуючи, негативний вплив зазначених чинників очікується, що у 2007 році у порівнянні з 2006 роком, незважаючи на певні труднощі у роботі промислових підприємств області та окремі випадки значного зниження обсягів випуску продукції, темпи зростання промислового виробництва становитимуть 112,5% (табл.1). За цим показником область входить в п’ятірку кращих регіонів України.
У 2006 році очікується, що обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) у цілому по області становитиме понад 12,5 млрд.грн. (табл.1).
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Найбільшого обсягу реалізації виробленої продукції очікується досягти у харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів (майже третина від загального обсягу реалізації), хімічній та нафтохімічній промисловості (біля 13%), виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води (понад 18 відсотків).
Головною метою на 2008 рік буде створення умов щодо поступового перетворення промислового комплексу у високоефективну систему, спрямовану на забезпечення стабільного зростання обсягів виробництва та створення високоприбуткової галузі економіки, що дасть можливість поповнювати бюджети усіх рівнів, задовольняти матеріальні та соціальні потреби населення.
Аналіз промислового потенціалу області, позитивні та негативні чинники, що впливають на його роботу, а також наявність укладених договорів на поставку виробленої продукції дають підстави очікувати, що обсяги промислового виробництва у 2008 році, у порівнянні з 2007 роком, зростуть на 14,3 відсотка (табл.1). 
Вказаний результат передбачається досягти за рахунок збільшення обсягів виробництва підприємствами харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів (116,0%), хімічної та нафтохімічної промисловості (115,1%), металургії та оброблення металу (121,5%), машинобудування (131,0%), целюлозно-паперової та поліграфічної промисловості, видавничої справи (110,8%) (табл.7).
Прогнозується, що у 2008 році всі райони та міста області матимуть позитивну динаміку темпів зростання промислового виробництва.
Найважливішими чинниками збільшення випуску промислової продукції належної якості є:
	збільшення обсягів залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку промислового комплексу області;

активізація інноваційної діяльності підприємств;
удосконалення роботи маркетингових служб підприємств;
освоєння нових енергозберігаючих технологій виробництва;
запровадження європейської системи контролю якості продукції;
нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції та розширення її асортименту, підвищення якості;
 модернізація застарілого обладнання на існуючих виробництвах та створення нових підприємств.
З метою забезпечення розвитку високотехнологічного, наукоємного виробництва, насамперед, у провідних галузях – машинобудуванні, хімічній та нафтохімічній промисловості, у 2008 році намічено освоїти виробництво нових видів шин та гумотехнічних виробів, здійснити реконструкцію підприємств та впровадження ресурсозберігаючих, екологічно чистих технологій; створити системи машин і обладнання нового покоління для агропромислового комплексу, транспорту та житлово-комунального господарства; поступово нарощувати обсяги виробництва складної побутової техніки; збільшити обсяги випуску інноваційного обладнання і виробництва експортної та імпортозамінної продукції.
Зокрема, у ЗАТ „Бориспільський автозавод” і передбачається освоїти серійний випуск автобусів А 412, а також завершити роботи щодо створення конструкції 12-метрового низькопольного автобуса, оснащеного системою АВС (гальма) і двигуна з параметрами EURO ІІ та EURO ІІІ.
У 2008 році планується впровадження інновацій на 10 промислових підприємствах м. Біла Церква, серед яких найбільш інноваційно активними є ЗАТ «Росава», ВАТ «Трібо», ТОВ «Інтер-ГТВ». 
За рахунок реконструкції виробничих цехів, придбання нового обладнання, впровадження нових технологій намічено досягти зростання обсягів промислового виробництва на підприємствах м.Фастова: ТОВ Компанія «Юнівест Маркетинг», ВАТ «Елопак-Фастів», ВАТ «Електронагрівач», ТОВ ЗТМ «Аріан», ДП ВАТ Київський завод металовиробів ім. Письменного, ВАТ «Червоний Жовтень», Фастівський хлібокомбінат. 
Інноваційно активними будуть 6 підприємств Макарівського району, зокрема, ТОВ «Фабрика «Світанок», ТОВ «Унава-2», ВАТ «Потенціал», ВАТ «Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів», продукція яких має бути повністю сертифікована на відповідність державному стандарту ISO 9001-2001. Зокрема, у ВАТ «Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів»  намічено збільшення обсягів виробництва за рахунок введеного в дію нового цеху з виробництва препаратів для ветеринарії.
З початку 2007 року фабрикою «Захист» (м.Переяслав-Хмельницький) планується відкриття нового виробництва, яке дасть змогу додатково створити 26 робочих місць та наростити обсяги виробництва на 28 відсотків. Швейні фабрики «Гаян» та «Сотекс», маючи власні дизайн-центри та експериментальне виробництво, планують у 2007 році освоїти нові види продукції, які будуть реалізовуватися як на внутрішньому ринку, так і на експорт. 
Значна увага розширенню асортименту продукції приділяється у ЗАТ «Молокопродукт» Переяслав-Хмельницького району, де у 2008 році буде продовжено освоєння нових її видів, що відрізняються високою якістю, (відсутність консервантів та харчових добавок). Нові найменування продукції планують освоїти ДП «Сквирський хлібзавод», Тхорівський спиртзавод, ВАТ «Сквирський вентиляторний завод» Сквирського району, ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «Екмі» та АТЗТ «Обухівський мол завод» Обухівського району. 
Для розширення ринків реалізації виробленої продукції значна частина промислових підприємств області прийматиме активну участь у виставкових заходах, бізнес-форумах, презентаціях, розвиватиме виробничу кооперацію, що є запорукою подальшого розвитку промислового комплексу області. 
Основні завдання та заходи щодо розвитку промислового виробництва на 2007 рік:
	сприяння підприємствам області у залученні інвестицій для реалізації інвестиційних проектів та заходів щодо реконструкції та технічного переоснащення виробничих потужностей з метою освоєння нових видів конкурентоспроможної продукції, впровадження нових наукоємних технологій, насамперед енергозберігаючих;

створення та постійне оновлення бази даних щодо продукції, яку виробляють промислові підприємства області з метою використання цих матеріалів для інформування потенційних споживачів як в Україні, так і за її межами; 
забезпечення активної участі підприємств області у виставково-ярмаркових заходах з метою освоєння нових ринків реалізації виробленої продукції;
сприяння підприємствам області у запровадженні європейської системи контролю якості продукції;
забезпечення інформування підприємств щодо інноваційних розробок 
наукових установ Національної академії наук України та вищих навчальних закладів;
забезпечення моніторингу проблемних питань підприємств, що виникли у результаті прийняття нормативно-правових актів і призвели до погіршення їх фінансово-господарської діяльності.

Визначення рівня розвитку сільськогосподарського виробництва

Найбільше природне багатство Київщини — її благодатні землі, значна частина яких чорноземи. Площа сільськогосподарських угідь становить 1 674,3 тис. га (59,5% від загальної площі області), у тому числі рілля — 1 367,3 тис. га, пасовища — 137,6 тис. га, сіножаті — 115,2 тис. га, багаторічні насадження — 40,4 тис. га. 
Кліматичні умови області сприяють вирощуванню переважної більшості сільськогосподарських культур Європи, зокрема зернових, цукрових буряків, льону, картоплі, овочів, плодів, ягід, кормових культур, утримання великої рогатої худоби молочного і м'ясного видів, свиней, птиці, розвитку вівчарства. 
Важливою виробничою ланкою агропромислового комплексу є переробні заводи, тому в області значна увага приділяється розвитку харчової та переробної промисловості. 
Лідерами молокопереробної галузі в області є: ВАТ «Галактон», ВАТ «Яготинський маслозавод». М'ясопереробну промисловість очолюють: ЗАТ «М'ясопереробний завод» (м. Вишневе), ТОВ «Поліс» (м. Біла Церква), ЗАТ «Аграрник» (м. Біла Церква), ТОВ «Індекс» (м. Яготин). Спиртову галузь Київщини представляють: Червонослобідський, Стадницький, Трипільський і Тхорівський заводи. На Київщині діє чотири товарні біржі, які обслуговують аграрний сектор, акредитовано 24 брокерські місця, створено 23 агроторговельні доми. 

Визначення ролі і місця області на економічній карті України

Київська область займає позицію лідера на економічній карті України. ЇЇ роль полягає не тільки у контролюванні інших областей, а ще й у тому щоб бути зразком для інших областей України.
Головні напрямки розвиткe економічної сфери Київської області:
	Зміна акцентів в інвестиційній політиці: 

	сприяння створенню у районах та містах промислово-технологічних зон для реалізації інвестиційних проектів з урахуванням генеральних схем розвитку територій;

усунення диспропорцій у розміщенні продуктивних сил. 
	Реформування житлово-комунального господарства і впровадження енергозберігаючих технологій:

	виконання завдань, визначених актами Кабінету Міністрів України та передбачених обласною Програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства Київської області на 2005-2010 роки і відповідними місцевими програмами; 

сприяння впровадженню інвестиційних проектів, спрямованих на економію енергоресурсів; 
розробка комплексної програми енергозбереження та програми газифікації за рахунок коштів бюджету.
	Розвиток первинної медико-санітарної допомоги через покращання матеріально-технічної бази ФАПів та запровадження практики сімейної медицини. 

Оптимізації мережі об'єктів соціальної інфраструктури з метою підвищення ефективності їх роботи та надання високоякісних послуг.
Забезпечення умов для проведення експерименту щодо фінансування утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з урахуванням потреб кожної дитини, за принципом "гроші ходять за дитиною".

Проблеми та основні тенденції подальшого розвитку економіки області

Основними проблемами є фінансування всіх сфер соціального і економічного розвитку, демографічна проблема, проблеми привлікання іноземних інвесторів. Для рішення цих проблем у Київській області розроблені плани для здійснення ряду інших актуальних заходів:
	здійснення заходів щодо забезпечення подальшого зростання рівня доходів населення, поліпшення соціального захисту малозабезпечених та соціально незахищених громадян;

залучення інвестиційних ресурсів у пріоритетні галузі економіки області;
переорієнтація промислового комплексу на випуск конкурентоспроможних видів продукції з використанням ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологій, активізація інноваційних перетворень виробництва, стимулювання розвитку наукомістких і високотехнологічних галузей, особливо машинобудівного комплексу, створення умов для техніко-технологічного оновлення виробництва всіх галузей промисловості;
збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції; 
активізація підприємницької діяльності.

4. Дослідження екологічної ситуації в Київській області

Загальна характеристика екологічної ситуації в області

Незадовільне фінансування природоохоронних заходів протягом останніх років, нехтування об’єктивними законами розвитку і відтворення природних ресурсів, призвело до значного погіршення екологічної ситуації в області, яку в цілому можна кваліфікувати як кризову.
Очікується, що загальний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення до кінця 2006 року складе 75,6 тис. тонн, що на 2,6 тис. тонн більше ніж за 2005 рік 
Основним забруднювачем атмосферного повітря області залишається Трипільська ТЕС. Її сумарні викиди до кінця 2007 року будуть становити 62.3 тис. тонн. В золовідвалах Трипільської ТЕС накопичено близько 24,6 млн. тонн золошлакових відходів, які є джерелами негативного впливу на навколишнє природне середовище.
Полігон твердих побутових відходів №5, що розташований у с. Підгірці Обухівського району, залишається об’єктом потенційної загрози, пов’язаної зі скидом фільтрату за межі полігону. Щороку на полігоні розміщується близько 650 тис. тонн побутових відходів м. Києва. Під час його експлуатації утворилось більше 500 тис. тонн токсичних фільтраційних стоків, очищення яких не здійснюється. Через недосконалість системи захисту полігону існує реальна загроза забруднення підземних водоносних горизонтів – джерел питного водопостачання фільтратом, який є небезпечною хімічною речовиною І класу небезпеки і створює реальну загрозу для здоров’я людей.
Незадовільний стан будівництва водоохоронних об’єктів призвів до надзвичайно напруженої екологічної ситуації в охороні водних ресурсів та неналежного забезпечення населення області якісною питною водою.
Залишається вкрай складною ситуація в області із підтопленням міст, селищ, сільських населених пунктів та сільгоспугідь. Це призводить до напруженої соціальної обстановки серед населення, створюються негативні санітарно-епідеміологічні та екологічні умови проживання. Особливо гострими залишаються проблеми підтоплення у містах Березань, Бровари, Фастів, Васильків, селищах Володарка, Іванків, Рокитне, Буча, Калинівка, Згурівка та у 15 сільських населених пунктах області. За рахунок коштів державного і обласного бюджетів на реалізацію заходів щодо вирішення вказаних питань у 2006 році профінансовано 4,9 млн. гривень.
Погіршує екологічний стан довкілля наявність в області близько 2 тис.тонн непридатних та заборонених для використання пестицидів та агрохімікатів. Особливу тривогу викликає стан їх зберігання. Із 294 складів, які розташовані в Згурівському, Кагарлицькому, Таращанському, Рокитнянському та Васильківському районах, тільки 120 паспортизовані і знаходяться у задовільному стані.
Залишається не вирішеною проблема будівництва полігону для захоронення токсичних відходів, гальваношламів, зберігання та демеркулізації відпрацьованих люмінесцентних ламп, які відносяться до відходів І класу небезпеки.

Напрямки поліпшення екологічної ситуації в області

У 2008 році основні зусилля в галузі природоохоронної сфери будуть спрямовані на реалізації екологічних заходів які дадуть змогу частково зменшити забруднення довкілля області
На охорону і раціональне використання природних ресурсів області у 2008 році передбачається, за попередніми розрахунками, спрямувати – 8,7 млн.грн. у тому числі: на охорону водних ресурсів – 5,5 млн.грн., атмосферного повітря – 1,8 млн.грн., на раціональне використання земель – 1,4 млн. гривень.
Планується виконати ряд невідкладних природоохоронних заходів спрямованих на поліпшення стану довкілля, зокрема:
	провести державну екологічну експертизу полігону твердих побутових відходів №5, розташованого у с.Підгірці Обухівського району, щодо оцінки впливу діяльності полігону на стан навколишнього природного середовища. Здійснити комплекс заходів щодо екологобезпечної експлуатації полігону, або закриття та рекультивації спеціального полігону;

провести роботи пов'язані з ліквідацією наслідків забруднення підземних та поверхневих вод та грунтів на території Державного дендропарку “Олександрія” м.Біла Церква;
провести роботи пов’язані з ремонтом та реконструкцією каналізаційних очисних мереж та споруд у містах Кагарлик, Богуслав, Миронівка, Ржищів, Тараща та с.Велика Олександрівка Бориспільського району;
побудувати груповий водопровід для водопостачання сіл Чепеліївка Сухоліси Білоцерківського району;
облаштувати полігони твердих побутових відходів у смт Ставище, Рокитне, Баришівка;
провести комплекс робіт із знешкодження непридатних для використання пестицидів та агрохімікатів у Згурівському, Васильківському та Броварському районах;
виконати роботи з ліквідації наслідків підтоплення територій та захисту від шкідливої дії води в смт Володарка та 15 селах Броварського, Яготинського, Миронівського, Васильківського, Фастівського, Обухівського, Іванківського, К-Святошинського та Богуславського районів;
продовжити виконання робіт з реконструкції електрофільтрів на корпусі котла №1 Трипільської ТЕС;
розширити площу природно-заповідного фонду.
У 2007 році фінансування галузі з обласного бюджету буде здійснюватися за рахунок реалізації заходів цільових регіональних програмах (табл. 10).


ВИСНОВОК

Подальше зростання економічного потенціалу області відбуватиметься відповідно до цілей і пріоритетів розвитку економіки, визначених Прогнозом економічного і соціального розвитку України на 2008 рік. 
Фінансові ресурси області визначаються потенціалом підприємств і організацій області, надходженнями податків і зборів до державного та місцевих бюджетів. Зростання промислового виробництва, активізація інвестиційної та підприємницької діяльності, покращення фінансово-кредитних відносин сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу, збільшенню податкових надходжень до бюджетів. До Державного бюджету у 2006 році очікуються надходження у розмірі 3465,6 млн. гривень. 
Доходи місцевих бюджетів області (без урахування трансфертів) у 2007 році очікується отримати у розмірі 1328,0 млн. гривень. 
У 2007 році надходження до Державного бюджету області прогнозуються у розмірі 4108,5 млн. грн., що на 642,9 млн. грн. або на 18,6% більше очікуваного показника 2006 року.
До місцевих бюджетів області (без урахування трансфертів) надходження у 2008 році прогнозуються у сумі 1463,8 млн. грн., що на 135,8 млн. грн. або 10,2% більше показника 2007 року.
Підвищення ефективності фінансової політики області у 2008 році буде здійснюватись за рахунок:
	стабільних темпів зростання макроекономічних показників області;

нарощування виробничого потенціалу підприємств області, впровадження у виробництво нових видів конкурентоспроможної продукції;
пошуку нових ринків збуту продукції та збільшення обсягів споживання продукції та послуг населенням;
активної співпраці з іноземними інвесторами;
економного використання бюджетних коштів за рахунок оптимізації об’єктів соціальної сфери;
забезпечення повноти сплати нарахованих податків і платежів та скорочення податкового боргу;
скорочення кількості збиткових підприємств та сум задекларованих збитків;
збільшення податкового навантаження малоприбуткових підприємств.
У результаті вжитих заходів протягом 2008 року прогнозується забезпечити:
	зростання надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів на 16,2 відсотка;

збільшення питомої ваги прибуткових підприємств і організацій у загальній кількості суб’єктів господарювання;
зростання позитивного фінансового результату (прибутку) до 10 відсотків.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

	Конституції України; 

Закони України:
- Про місцеві державні адміністрації
- Про місцеве самоврядування в України
- Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України
- Про державні цільові програми
- Про стимулювання розвитку регіонів
- Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст
- Про інвестиційну діяльності
- Про режим іноземного інвестування
- Про зовнішньоекономічну діяльність
- Про дозвільну систему в господарській діяльності
- Про джерела фінансування дорожнього господарства України
	Укази Президента України:

- від 13.07.2005 № 1105/2005 Про заходи щодо вдосконалення діяльності у сфері технічного регулювання та споживчої політики,
- від 24.11.2005 № 1647/2005 Про першочергові заходи щодо збагачення та розвитку культури і духовності українського суспільства
- від 06.12.2005 № 1694/2005 Про невідкладні заходи щодо реформування охорони здоров'я
4. Постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2006 №621 Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету


