
 
Проект Програми економічного і соціального розвитку 

Березнівського району на 2017 рік 
 
 
 
 

ІІІ. РОЗВИТОК ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ РАЙОНУ 
 

3.1. Промисловість 
 

Основні цілі на 2017 рік: 
підвищення ефективності використання промислового потенціалу району та 

забезпечення  зростання обсягів виробництва; 
забезпечення випуску  конкурентоспроможної продукції. 

 
Основні завдання та заходи на 2017 рік 

 
№ 

пор. Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

1. Проведення капітального ремонту 
приміщень та впровадження 
енергозберігаючих заходів на ДП 
«Зірненський спиртовий завод» 

ДП  «Зірненський спиртовий завод» 
(за згодою) 

2. Розширення виробництва ТОВ  
«Українська сірникова фабрика» 

ТОВ  «Українська сірникова 
фабрика» (за згодою) 

 
Очікуваний результат - зростання обсягу промислового виробництва 

порівняно з 2016 роком.  
 

3.2. Формування ефективного агропромислового комплексу 
та розвиток сільських територій 

 
Основні цілі на 2017 рік:  
сприяння залученню інвестицій у розвиток агропромислового комплексу; 
виробництво високоякісної сільськогосподарської продукції; 
забезпечення оформлення права власності чи користування на земельні 

ділянки юридичних та фізичних осіб, прозорого та дієвого ринку земель, проведення 
заходів із збереження і охорони земель. 

 
Основні завдання та заходи на 2017 рік 

 
№ 

пор. Завдання та заходи Відповідальні за  виконання 

1. Сприяти залученню фермерських та 
особистих селянських господарств до 
участі в державних та місцевих 
цільових аграрних програмах з метою 
отримання фінансової підтримки для 

Відділ агропромислового розвитку 
райдержадміністрації, виконкоми 
сільських, селищної, міської рад 
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№ 
пор. Завдання та заходи Відповідальні за  виконання 

розвитку агропромислового 
виробництва 

2. Створення сприятливих умов для 
вирощування конкурентоздатних 
сільськогосподарських культур 
сільгосптоваровиробниками району  

Відділ агропромислового розвитку 
райдержадміністрації, виконкоми 
сільських, селищної, міської рад 

3. Організувати продаж на конкурентних 
засадах (аукціонах) земельних ділянок 
вільних від забудови в оренду: 

 

3.1. - у селі Городище по вул.Лугова, 2а для 
будівництва та обслуговування закладів 
торгівлі площею 0,10 га; 

Виконком Городищенської сільської 
ради, управління Держгеокадастру у 
Березнівському районі Рівненської 
області 

3.2. - у селі Малинськ по вул.Залізнична,1 
для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості площею 0,7783 га; 

Виконком Малинської сільської 
ради, управління Держгеокадастру у 
Березнівському районі Рівненської 
області 

3.3. - у селі Малинськ по вул.Залізнична, 2 
для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості площею 0,1364 га 

Виконком Малинської сільської 
ради, управління Держгеокадастру у 
Березнівському районі Рівненської 
області 

4. Забезпечити виконання робіт щодо змін 
меж населених пунктів на територіях 
Бронської, Білківської сільських рад 

Виконкоми Бронської, Білківської 
сільських рад, управління 
Держгеокадастру у Березнівському 
районі Рівненської області 

5. Провести роботи з поновлення 
нормативної грошової оцінки земель 
населених пунктів Балашівської, 
Вітковицької, Яринівської сільських 
рад  

Виконкоми Балашівської, 
Вітковицької, Яринівської сільських 
рад, управління Держгеокадастру у 
Березнівському районі Рівненської 
області 

6. Оформлення правовстановлюючих 
документів на земельні ділянки, на 
яких розташовані об’єкти нерухомого 
майна територіальних громад (заклади 
охорони здоров’я, освіти, культури) 

Балансоутримувачі об’єктів 
нерухомого майна, управління 
Держгеокадастру у Березнівському 
районі Рівненської області 

 
Очікуваний результат: 
зростання обсягів виробництва валової продукції сільського господарства; 
стимулювання розвитку ринку земель; 
забезпечення раціонального використання та охорони земель. 

 
3.3. Інвестиційна та будівельна діяльність. 
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Житлове будівництво 
 
Основні цілі на 2017 рік: 
формування сприятливого інвестиційного середовища, залучення фінансових 

ресурсів для реалізації інвестиційних проектів; 
реалізація інвестиційних проектів із залученням позабюджетних коштів; 
створення умов для будівництва житла для громадян.  
 

Основні завдання та заходи на 2017 рік 
 

№ 
пор. Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

1. Розширення напрямів залучення 
коштів міжнародної технічної 
допомоги, державного та обласного 
бюджетів з метою вирішення проблем 
господарського комплексу і соціальної 
сфери територіальних громад району 

Відділ економічного розвитку і 
торгівлі райдержадміністрації 

2. Визначення та документальне 
оформлення земельних ділянок і 
майнових комплексів, які можуть бути 
запропоновані потенційним 
інвесторам для реалізації 
пріоритетних проектів 

Управління Держгеокадастру у 
Березнівському районі Рівненської 
області, відділ містобудування та 
архітектури райдержадміністрації, 
відділ економічного розвитку і 
торгівлі  райдержадміністрації  

3. Продовжити роботи з розробки 
«Схеми планування території 
Березнівського району» 

Відділ містобудування та 
архітектури  райдержадміністрації 

4. Розроблення містобудівної 
документації  
(генеральних планів, планів 
зонування) населених пунктів району, 
а саме: м.Березне, смт.Соснове, сіл 
Антонівка, Малинськ, Колодязне, 
Хотин, Яблунне, Велике Поле, Вілля, 
Великі Селища, Мочулянка, Поліське 
з включенням в межі генплану вільних 
від забудови додаткових територій 

Відділ містобудування та 
архітектури райдержадміністрації, 
виконкоми Губківської 
Великопільської, Кам’янської, 
Малинської, Прислуцької, 
Поліської, Яцьковицької сільських, 
Соснівської селищної, Березнівської 
міської рад 

5. Виділення земельних ділянок для 
будівництва житла громадянам, які 
брали участь в зоні проведення 
антитерористичної операції на сході 
України 

Виконкоми сільських, селищної, 
міської рад 

 
Очікуваний результат: 
зростання обсягу інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел 

фінансування; 
вирішення проблем територіальних громад шляхом реалізації проектів та 

програм розвитку місцевого самоврядування. 
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3.4. Реформування та технічне переоснащення 
житлово - комунального господарства 

 
Основні цілі на 2017 рік:  
модернізація та технічне переоснащення житлово-комунального господарства; 
запровадження ефективних форм обслуговування житлового фонду;  
покращення фінансового стану галузі та якості надання житлово – 

комунальних послуг. 
 

Основні завдання та заходи на 2017 рік 
 

№ 
пор. Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

1.  Приведення тарифів на житлово-
комунальні послуги до економічно 
обґрунтованого рівня, який має 
включати інвестиційну складову для 
забезпечення підвищення якості надання 
зазначених послуг 

Відділ з питань цивільного захисту 
населення, житлово-комунального 
господарства та інфраструктури 
райдержадміністрації, виконкоми 
сільських, селищної, міської рад, 
комунальне підприємство  
«Березневодоканал», комунальне 
підприємство  
«Березнекомуненергія» (за згодою) 

2.   Запровадження ефективних форм 
експлуатації житлового фонду шляхом 
створення об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків та обрання 
управителів житлових будинків 

Виконком міської ради, відділ з 
питань цивільного захисту 
населення, житлово-комунального 
господарства та інфраструктури 
райдержадміністрації 

3.  Проведення поточного та капітального 
ремонтів комунального житлового 
фонду 

Виконком міської ради, відділ з 
питань цивільного захисту 
населення, житлово-комунального 
господарства та інфраструктури 
райдержадміністрації 

4.  Оснащення житлового фонду м.Березне 
побудинковими засобами обліку 
холодної води та теплової енергії 

Виконком Березнівської міської 
ради, комунальне підприємство  
«Березневодоканал», комунальне 
підприємство  
«Березнекомуненергія» (за згодою) 

5.  Заміна аварійної ділянки каналізаційної 
системи з одночасним відновленням 
роботи очисних споруд в смт.Соснове 
шляхом проведення реконструкції 
всієми системи водовідведення 

Виконком Соснівської селищної 
ради 

6.  Проведення капітальних та поточних 
ремонтів систем централізованого 
водопостачання в сільських населених 
пунктах району 

Виконкоми сільських, селищної, 
міської рад, ТДВ  «Березне 
райсількомунгосп» (за згодою) 

7.  Реконструкція напірного Виконком Березнівської міської 
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№ 
пор. Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

каналізаційного колектора в м.Березне ради 
8.  Встановлення приладів доочищення 

питної води в загальноосвітніх 
навчальних закладах району та 
постійний контроль за якістю води 

Виконкоми сільських, селищної, 
міської рад, управління освіти, 
молоді та спорту 
райдержадміністрації 

9.  Проведення робіт з влаштування 
зовнішнього освітлення в населених 
пунктах району 

Відділ  житлово-комунального 
господарства райдержадміністрації 
виконкоми сільських, селищної, 
міської рад 

10.  Завершення робіт з винесення в натурі 
меж ділянок існуючих об'єктів 
благоустрою зеленого господарства 

Виконкоми Бистрицької, 
Кам'янської, Моквинської сільських 
рад 

11.  Виготовлення проектів зон санітарної 
охорони артезіанських свердловин 

Виконком Березнівської міської 
ради, комунальне підприємство  
«Березневодоканал», ТДВ  «Березне 
райсількомунгосп» (за згодою) 

12.  При наявності коштів виконати роботи  з 
прокладання водопровідних мереж в 
південній частині міста Березне та 
проведення реконструкції другої черги 
очисних споруд  

Виконком Березнівської міської 
ради, комунальне підприємство  
«Березневодоканал» (за згодою) 

13. Будівництво водозабірних споруд та 
водопровідних мереж в населених 
пунктах району, зокрема сіл Бистричі, 
Губків, Друхів, Поляни, селища Соснове  

Відділ житлово-комунального 
господарства райдержадміністрації, 
виконкоми Бистрицької, 
Губківської, Друхівської сільських, 
Соснівської селищної рад 

 
Очікуваний результат -покращення матеріально-технічного стану галузі 

житлово-комунального господарства. 
 

3.5. Транспортно-дорожній комплекс 
 

Основні цілі на 2017 рік:  
покращення якості надання автотранспортних послуг населенню та 

підвищення безпеки перевезень; 
забезпечення регулярним автобусним сполученням сільських населених пунктів. 

 
Основні завдання та заходи на 2017 рік 

 
  № 
пор. Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

1. Розвиток і вдосконалення мереж 
регулярних транспортних сполучень, 
згідно з потребами населення 

Відділ з питань цивільного захисту 
населення, житлово-комунального 
господарства та інфраструктури 
райдержадміністрації 

2. Облаштування автобусних зупинок та Виконкоми Вітковицької, 
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  № 
пор. Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

встановлення дорожніх знаків в селах 
Вітковичі, Маринин, Моквин, Новий 
Моквин та місті Березне відповідно до 
норм та стандартів  

 

Марининської, Моквинської 
сільських, Березнівської міської рад, 
відділ з питань цивільного захисту 
населення, житлово-комунального 
господарства та інфраструктури 
райдержадміністрації, філія 
“Березнівський райавтодор” ДП 
“Рівненський облавтодор” ПАТ 
“ДАК “Автомобільні дороги 
України” (за згодою) 

3. Ремонт доріг комунальної власності в 
населених пунктах району  

Виконкоми сільських, селищної, 
міської рад, відділ з питань 
цивільного захисту населення, 
житлово-комунального господарства 
та інфраструктури 
райдержадміністрації 

4. При наявності коштів з Державного 
бюджету забезпечити проведення 
капітального ремонту доріг з 
асфальтовим покриттям:  
-Березне-Вітковичі; 
-Маринин-Більчаки; 
-Друхів-Вільхівка; 
-Кам’янка-Велика Купля; 
-Бронне-Поляни; 
-Орлівка-Поляни; 
-Орлівка-Богуші; 
-Білка-Голубне. 

Райдержадміністрація 

 
Очікуваний результат: 
збільшення обсягів автомобільних перевезень пасажирів; 
зниження рівня дорожньо-транспортного травматизму, зменшення кількості 

дорожньо-транспортних пригод. 
 

3.6. Енергозабезпечення та енергозбереження 
 
Основні цілі на 2017 рік: 
забезпечення надійного та безперебійного постачання споживачам району 

електричної енергії і природного газу, розвиток та технічне переоснащення 
енергетичного обладнання, підвищення платіжної дисципліни споживачів; 

впровадження заходів з енергоефективності і енергозбереження в галузях 
господарського комплексу та соціальної сфери району. 

 
Основні завдання та заходи на 2017 рік 
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№ 
пор. Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

1. Будівництво нових та реконструкція 
існуючих повітряних ліній 
електропередач, трансформаторних 
підстанцій 

Березнівський район електричних 
мереж ПАТ «Рівнеобленерго» (за 
згодою) 

2. Забезпечення впровадження 
енергозберігаючих заходів суб’єктами 
господарювання району 

Відділ з питань цивільного захисту 
населення, житлово-комунального 
господарства та інфраструктури 
райдержадміністрації, виконкоми 
сільських, селищної, міської рад, 
суб’єкти господарювання району (за 
згодою) 

3. Продовження робіт з переведення 
котелень, що працюють на природному 
газу, на  альтернативні види палива 
 
 

Відділ з питань цивільного захисту 
населення, житлово-комунального 
господарства та інфраструктури 
райдержадміністрації, виконкоми 
сільських, селищної, міської рад, 
заклади бюджетної сфери та 
суб’єкти господарювання району (за 
згодою) 

4. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації та проведення 
електрифікації новозбудованих вулиць 
в населених пунктах району, зокрема 
сіл Бистричі, Білка, Городище, Друхів, 
Поляни, Зірне, Прислуч, Яцьковичі, 
Яринівка 

Відділ з питань цивільного захисту 
населення, житлово-комунального 
господарства та інфраструктури 
райдержадміністрації, виконкоми 
Бистрицької, Білківської, 
Городищенської, Друхівської, 
Зірненської, Прислуцької, 
Яринівської, Яцьковицької 
сільських рад 

5. Передача безгосподарних об’єктів 
електропостачання на баланс ПАТ 
«Рівнеобленерго» 

Виконкоми сільських, селищної, 
міської рад 

  6. Розроблення для бюджетної сфери 
району лімітів споживання енерго-
носіїв (у розрізі електроенергії, газу, 
теплопостачання і води) з урахуванням 
вимог чинного законодавства 

Відділ з питань цивільного захисту 
населення, житлово-комунального 
господарства та інфраструктури 
райдержадміністрації 

  7. Завершення будівництва підвідного 
газопроводу до с.Голубне 

Виконком Голубненської сільської 
ради 

   8. Заміна котла та газового лічильника в 
топковій для опалення 
адміністративної будівілі розташованої 
за адресою вул. Київська, 6 м.Березне 

Районна рада 

 
Очікуваний результат: 



     8 
 

забезпечення будівництва електричних мереж новозбудованих вулиць; 
економія паливно-енергетичних ресурсів за рахунок виконання 

енергозберігаючих, енергоефективних заходів.  
 

3.7. Зовнішньоекономічна діяльність 
 

Основна ціль на 2017 рік - встановлення та поглиблення економічних, 
інвестиційних, соціальних, освітніх, екологічних, культурних, туристичних та інших 
відносин з регіонами іноземних країн. 

 
Основні завдання та заходи на 2017 рік 

 
№ 

пор. Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

1. Реалізація завдань районної програми 
розвитку міжнародного 
співробітництва та міжрегіональної 
співпраці на 2016 - 2018 роки 

Відділ економічного розвитку і 
торгівлі  райдержадміністрації,  
управління освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації,  відділ 
культури і туризму 
райдержадміністрації, управління 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації 

2. Сприяння розвитку існуючих та 
налагодженню нових зв’язків з 
окремими регіонами іноземних країн в 
економічній, інвестиційній, освітній, 
туристичній, культурній та інших 
сферах 

Райдержадміністрація, районна рада 

3. Організаційне забезпечення участі 
суб’єктів господарювання району у 
міжнародних форумах, виставково-
ярмаркових заходах, бізнес-зустрічах, 
конференціях, семінарах 

Відділ економічного розвитку і 
торгівлі  райдержадміністрації, 
управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації 

 
Очікуваний результат: 
розширення ринків збуту продукції місцевих виробників; 
підвищення поінформованості міжнародного співтовариства про Березнівський 

район, його економічні та інвестиційні можливості, культурні та історичні традиції, а 
також формування позитивного міжнародного іміджу. 

 
3.8. Торгівля та послуги 

 
Основні цілі на 2017 рік:  

 формування ефективної торговельної інфраструктури для задоволення потреб 
споживачів району; 

підвищення якості торговельного обслуговування населення; 
           наближення мережі побутових послуг до місць проживання населення. 

 
Основні завдання та заходи на 2017 рік 
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№ 

пор. Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

1. Сприяння розвитку ринкових відносин, 
конкурентного середовища, створення 
належних умов для діяльності суб'єктів 
господарювання всіх форм власності 

Виконкоми сільських, селищної, 
міської рад, відділ економічного 
розвитку і торгівлі  
райдержадміністрації 

2. Сприяння розширенню мережі 
сучасних об’єктів торгівлі різних форм 
власності  

Виконкоми сільських, селищної, 
міської рад, відділ економічного 
розвитку і торгівлі  
райдержадміністрації, суб’єкти 
господарювання району (за згодою) 

  3. Сприяння розвитку служби побуту у 
сільській місцевості 
 

Виконкоми сільських, селищної, 
міської рад, відділ економічного 
розвитку і торгівлі  
райдержадміністрації, суб’єкти 
господарювання району (за згодою) 

 
Очікуваний результат: 
забезпечення зростання обсягів роздрібної торгівлі та подальше впровадження 

сучасних стандартів торговельного обслуговування населення;  
      розширення мережі підприємств побутового обслуговування населення. 

 
3.9. Фінансово-бюджетна сфера та податкова політика 

 
Основні цілі на 2017 рік:  
забезпечення збалансованості показників бюджетів усіх рівнів; 
максимальне наповнення бюджету за рахунок власних доходів; 
дотримання жорсткої фінансової дисципліни; 
забезпечення ефективного та економного використання бюджетних коштів, з 

врахуванням пріоритетних напрямів функціонування установ. 
 

Основні завдання та заходи на 2017 рік 
 

№ 
пор. Завдання та заходи Відповідальні за  виконання 

1.  Забезпечення збалансованості 
показників районного бюджету на 2017 
рік 

Фінансове управління 
райдержадміністрації 

2. Забезпечити виконання затверджених 
показників із надходження податків і 
зборів до бюджетів усіх рівнів  

Березнівське відділення Рівненської 
об’єднаної державної   податкової 
інспекції Головного управління 
ДФС у Рівненській області, 
фінансове управління 
райдержадміністрації 
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№ 
пор. Завдання та заходи Відповідальні за  виконання 

3. Забезпечити скорочення податкового 
боргу підприємств-боржників до 
бюджетів усіх рівнів 

Березнівське відділення Рівненської 
об’єднаної державної   податкової 
інспекції Головного управління 
ДФС у Рівненській області 

4. Визначення пріоритетних напрямів 
фінансування видатків місцевих 
бюджетів (в першу чергу за 
захищеними статтями видатків), 
недопущення взяття нових зобов’язань 
за незахищеними статтями при 
відсутності фінансових ресурсів 

Фінансове управління 
райдержадміністрації 

5. Забезпечення постійного контролю за 
ефективним та раціональним 
використанням коштів бюджетів усіх 
рівнів 

Фінансове управління 
райдержадміністрації 

6. Здійснення комплексу заходів щодо 
детінізації економіки 

Березнівське відділення Рівненської 
об’єднаної державної   податкової 
інспекції Головного управління 
ДФС у Рівненській області 

7. Створення в районі сприятливого 
клімату для організації та ведення 
власної справи 

Березнівське відділення Рівненської 
об’єднаної державної   податкової 
інспекції Головного управління 
ДФС у Рівненській області 

 
Очікуваний результат: 
підвищення рівня добровільної сплати податків та зборів, скорочення 

податкового боргу до бюджетів усіх рівнів; 
забезпечення цільового та ефективного використання бюджетних коштів. 

 
3.10. Розвиток підприємництва 

 
Основні цілі на 2017 рік:  
забезпечення реалізації в районі державної регуляторної політики у сфері 

підприємницької діяльності; 
сприяння розвитку підприємництва  в районі шляхом надання суб'єктам малого 

і середнього бізнесу необхідної організаційної, інформаційно-консультаційної та 
фінансово-кредитної підтримки. 

 
Основні завдання та заходи на 2017 рік 

 
№ 

пор. Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

1. Реалізація завдань програми розвитку 
малого і середнього підприємництва в 
Березнівському районі на 2015 - 2017 
роки 

Відділ економічного розвитку і 
торгівлі  райдержадміністрації  
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№ 
пор. Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

2. Реконструкція частини приміщення 
будинку культури в м.Березне під 
Центр надання адміністративних 
послуг 

Райдержадміністрація 

 
Очікуваний результат: 
зростання кількості малих підприємств та збільшення чисельності фізичних 

осіб – суб’єктів підприємницької діяльності;  
 надання фізичним та юридичним особам високоякісних адміністративних 

послуг. 
 

3.11. Управління об'єктами спільної власності  
територіальних громад району 

 
Основна ціль на 2017 рік - забезпечення ефективної фінансово-господарської 

діяльності об‘єктів спільної власності територіальних громад району та належного 
виконання покладених на них функцій. 

 
Основні завдання та заходи на 2017 рік  

 
№ 

пор. Завдання і заходи Відповідальні за виконання 

1. Здійснення обліку об'єктів спільної 
власності територіальних громад 
району 

Районна рада, балансоутримувачі 
об'єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селища, 
міста району 

2. Проведення моніторингу фінансової 
діяльності комунальних підприємств  
району 

Районна рада 

3. Фінансове забезпечення заходів щодо  
виготовлення документів на право 
власності на об’єкти нерухомого 
майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селища, 
міста району та земельні ділянки під 
вищевказаними об'єктами  

Балансоутримувачі об'єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, 
селища, міста району 

4. Фінансове забезпечення виконання 
рішень суду щодо визнання права 
власності на об’єкти спільної 
власності територіальних громад сіл, 
селища, міста району 

Районна рада, райдержадміністрація 

 
Очікуваний результат - підвищення ефективності управління об‘єктами 

спільної власності територіальних громад району. 
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ІV. СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ В РАЙОНІ 
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СОЦІАЛЬНІЙ ТА ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРАХ 

 
 4.1. Доходи населення та пенсійне забезпечення 

 
Основні цілі на 2017 рік: 
вжиття заходів щодо недопущення заборгованості із виплати заробітної плати;  
стабільне функціонування пенсійної системи. 

 
Основні завдання та заходи на 2017 рік 

 
№ 

пор. Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

1. Проведення перерахунків пенсій 
відповідно до чинного законодавства 
та прийнятих урядових рішень 

Управління Пенсійного фонду 
України в Березнівському  районі  

2. Забезпечення своєчасних розрахунків 
суб'єктів господарювання зі сплати 
єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування 

Березнівське відділення Рівненської 
об’єднаної державної   податкової 
інспекції Головного управління ДФС 
у Рівненській області, управління 
Пенсійного фонду України в 
Березнівському районі 

3. Активізація роботи тимчасової комісії 
з питань погашення заборгованості із 
виплати заробітної плати (грошового 
забезпечення), пенсій, стипендій та 
інших соціальних виплат 

Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

 
Очікуваний результат - забезпечення своєчасної та у повному обсязі виплати 

заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій, виплати пенсій та 
грошової допомоги для пенсіонерів. 

 
4.2. Ринок праці та зайнятість населення 

 
Основна ціль на 2017 рік - підвищення рівня зайнятості населення, 

забезпечення соціального захисту безробітних, підвищення їх 
конкурентоспроможності на ринку праці. 

 
Основні завдання та заходи на 2017 рік  

 
№ 

пор. Завдання та заходи Відповідальні за  виконання 

1. Працевлаштувати на вільні та 
новоутворені робочі місця  1420 
незайнятих громадян 

Березнівський районний центр 
зайнятості 

2. Орієнтація безробітних на 
самозайнятість шляхом виплати 
одноразової допомоги по безробіттю  

Березнівський районний центр 
зайнятості 



     13 
 

№ 
пор. Завдання та заходи Відповідальні за  виконання 

45 безробітним для зайняття 
підприємницькою діяльністю 

3. Працевлаштувати 25 безробітних на 
нове робоче місце з компенсацією 
роботодавцям витрат у розмірі 
єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування  

Березнівський районний центр 
зайнятості 

4. З метою покращення благоустрою 
населених пунктів району, розвитку 
побутових послуг, надання допомоги 
інвалідам та громадянам похилого 
віку організувати оплачувані 
громадські роботи та проведення 
тимчасових робіт для 400 безробітних 

Березнівський районний центр 
зайнятості 

5. Забезпечити виконання 
профорієнтаційних заходів, 
спрямованих на активізацію 
незайнятого населення через 
презентацію: підтвердження 
неформального професійного 
навчання за професією «кухар»; 
організацію видачі ваучерів на 
отримання другої професії 

Березнівський районний центр 
зайнятості 

6. З метою відтворення робочої сили, 
підвищення конкурентоздатності 
незайнятих громадян направити на 
профнавчання 250 безробітних. 
Надавати перевагу перепідготовці на 
замовлення роботодавців 

Березнівський районний центр 
зайнятості 

7. Для підтримання 
конкурентоспроможності осіб, яким 
більше 45 років, на ринку праці 
забезпечити видачу ваучерів, на 
підставі якого здійснюються 
перепідготовка, спеціалізація, 
підвищення кваліфікації відповідно до 
Закону України «Про зайнятість 
населення» 

Березнівський районний центр 
зайнятості 

 
Очікуваний результат: 
збільшення порівняно з 2016 роком рівня працевлаштування незайнятих 

громадян; 
зниження рівня зареєстрованого безробіття. 

 
 4.3. Соціальний захист населення 
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Основні цілі на 2017 рік:  
організація ефективної системи соціальної допомоги населенню шляхом 

забезпечення призначення усіх видів соціальної допомоги; 
забезпечення дієвості і стабільності соціального захисту громадян. 
 

Основні завдання та заходи на 2017 рік 
 

№ 
пор. Завдання та заходи Відповідальні за  виконання 

1. Реалізація заходів загальнодержавних 
та регіональних галузевих програм у 
сфері соціального захисту 

Управління  соціального захисту  
населення райдержадміністрації 

2. Надання одноразової грошової 
допомоги учасникам ліквідації 
наслідків аварії на ЧАЕС та сім’ям 
померлих учасників ліквідації 
наслідків аварії на ЧАЕС 

Управління  соціального захисту  
населення райдержадміністрації 

3. Забезпечити надання одноразової 
грошової допомоги учасникам 
бойових дій на території інших держав 

Управління  соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

4. Виготовлення посвідчень батькам та 
дітям з багатодітної сім’ї  за рахунок 
районного бюджету 

Управління  соціального захисту 
населення райдержадміністрації 
 

5. Проведення поточного ремоту 
приміщення управління соціального 
захисту населення та забезпечення 
комп’ютерною технікою  

Управління  соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

  
Очікуваний результат: 
 соціальна підтримка вразливих груп населення району; 
 надання пільг та житлових субсидій населенню району. 
 

4.4. Охорона здоров’я  
 

Основні цілі на 2017 рік: 
підвищення якості та доступності медичних послуг, профілактика та раннє 

виявлення захворювань; 
реалізація завдань субпроекту «Підвищення ефективності лікування та 

профілактики хвороб системи кровообігу в Рівненській області на період з 2015 по 
2020 роки» проекту Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у 
людей»;  

продовження запровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних 
протоколів) надання медичної допомоги та індикаторів якості роботи закладів 
охорони здоров'я шляхом розробки локальних клінічних протоколів надання 
медичної допомоги; 

підвищення ефективності профілактичної роботи, зниження рівня 
захворюваності, інвалідності та смертності населення; раннє виявлення захворювань, 
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передусім соціально значимих: серцево-судинних, онкологічних, туберкульозу, 
СНІДу; забезпечення імунопрофілактики; 

зміцнення матеріально - технічної бази галузі. 
 

Основні завдання та заходи на 2017 рік 
 

№ 
пор. Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

1. Реалізація завдань загальнодержавних 
та регіональних галузевих цільових 
програм у галузі охорони здоров’я 

Відділ охорони здоров'я  
райдержадміністрації, заклади 
охорони здоров’я району 

2. Продовження роботи щодо 
модернізації та реформування 
первинного рівня надання медичної 
допомоги, зокрема в рамках проекту 
Світового банку «Поліпшення 
охорони здоров’я на службі у людей» 

Відділ охорони здоров'я  
райдержадміністрації,  комунальний 
заклад охорони здоров’я 
«Березнівський районний центр 
первинної медичної допомоги» 
Березнівської районної ради 

3. Зміцнення матеріально – технічної 
бази лікувально – профілактичних 
закладів району, зокрема холера 
серцевого ритму та артеріального 
тиску 

Відділ охорони здоров'я  
райдержадміністрації, заклади 
охорони здоров’я району 

4. Впровадження нових медичних 
стандартів, розробка та впровадження 
медичних клінічних протоколів 
надання медичної допомоги 

Відділ охорони здоров'я  
райдержадміністрації, заклади 
охорони здоров’я району 

5. Підвищення якості профілактичних 
оглядів та проведення 
диспансеризації з метою раннього 
виявлення захворювань на початкових 
стадіях 

Відділ охорони здоров'я  
райдержадміністрації, заклади 
охорони здоров’я району 

6. Забезпечення проведення медичного 
огляду допризовної молоді та 
призовників, зокрема забезпечення 
закладів охорони здоров’я 
витратними матеріалами для 
проведення рентгенологічних, 
функціональних та лабораторних 
обстежень 

Відділ охорони здоров'я  
райдержадміністрації, заклади 
охорони здоров’я району 

7. Забезпечення лікарськими засобами 
окремих груп населення (зокрема, 
учасників бойових дій – учасників 
АТО) та хворих певними категоріями 
захворювань 

Відділ охорони здоров'я  
райдержадміністрації, заклади 
охорони здоров’я району 

8. Забезпечення амбулаторним 
лікуванням хворих серцево-
судинними захворюваннями, 
цукровим діабетом та бронхіальною 

Відділ охорони здоров'я  
райдержадміністрації, заклади 
охорони здоров’я району 
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№ 
пор. Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

астмою відповідно до державної 
програми реімбурсації ліків 

9. Забезпечення зниження рівня 
захворюваності, інвалідності і 
смертності населення від серцево–
судинних та серцево–мозкових 
захворювань, туберкульозу, 
ВІЛ/СНІДу, онкологічних 
захворювань 

Відділ охорони здоров'я  
райдержадміністрації, заклади 
охорони здоров’я району 

10. Реалізація заходів щодо  забезпечення 
санітарно-епідемічного благополуччя 
в районі 

Відділ охорони здоров'я  
райдержадміністрації,  заклади 
охорони здоров’я району 

11. Забезпечення централізованого 
перевезення жителів району, хворих 
на хронічну ниркову недостатність 
четвертої стадії, до Рівненської 
обласної клінічної лікарні для 
проведення життєво необхідної 
процедури гемодіалізу та у 
зворотньому напрямку 

Відділ охорони здоров'я  
райдержадміністрації, комунальний 
заклад охорони здоров'я 
«Березнівський районний центр 
первинної медичної допомоги» 
Березнівської районної  ради  

12. Проведення капітального ремонту та 
обслуговування пересувного 
флюорографа «Богдан 091» 

Відділ охорони здоров'я  
райдержадміністрації,  заклади 
охорони здоров’я району 

13. Проведення капітального ремонту 
даху терапевтичного, кардіологічно-
неврологічного, дитячого відділень  

Відділ охорони здоров'я  
райдержадміністрації, комунальний 
заклад охорони здоров'я 
«Березнівська центральна районна 
лікарня» Березнівської районної  
ради 

14. Проведення капітального ремонту 
системи опалення Соснівської 
амбулаторії загальної практики-
сіймейної медицини та Соснівської 
районної лікарні 

Відділ охорони здоров'я  
райдержадміністрації, комунальний 
заклад охорони здоров'я 
«Березнівський районний центр 
первинної медичної допомоги» 
Березнівської районної  ради 

15. Придбання твердопаливного котла 
для Вітковицької амбулаторії 
загальної практики-сіймейної 
медицини 

Відділ охорони здоров'я  
райдержадміністрації, комунальний 
заклад охорони здоров'я 
«Березнівський районний центр 
первинної медичної допомоги» 
Березнівської районної  ради 

 
Очікуваний результат: 
Забезпечення якісної і доступної медичної допомоги; 
охоплення диспансерним оглядом 99,0% вагітних жінок; 
охоплення профілактичним медичним оглядом та диспансеризацією  
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99,5% дітей; 

підвищення рівня виявлення злоякісних новоутворень на ранніх стадіях на 5,6% 
та відповідно зниження смертності від онкологічних захворювань на 0,6%; 

зменшення коефіцієнтів малюкової смертності на 0,5% та вжиття всіх заходів 
щодо запобігання материнській смертності;  

охоплення 95,3% населення віком від 15 років і старше 
рентгенфлюорографічним обстеженням; 

зниження показника смертності від туберкульозу на 10,0%. 
 

4.5. Освіта 
 

Основні цілі на 2017 рік: 
забезпечення рівного доступу населення до якісної дошкільної та загальної 

середньої освіти, зокрема в сільській місцевості;  
розширення мережі дошкільних навчальних закладів, збільшення чисельності 

дітей, охоплених дошкільною освітою; 
розвиток матеріально-технічної бази галузі освіта. 
 

Основні завдання та заходи на 2017 рік 
 

№ 
пор. 

Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

1.  Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на: 
-будівництво школи у селі Лінчин; 
-реконструкцію будівель (влаштування 
внутрішніх санвузлів) Тишицької, 
Голубнівської  загальноосвітніх шкіл І-
ІІІ ступенів, Колодязнівської, 
Хотинської загальноосвітніх шкіл І-ІІ 
ступенів 

Управління освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації 
 

2.  Встановлення металопластикових вікон  
в Орлівській загальноосвітніх школах І-
ІІІ ступенів 

Управління освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації 

3.  Проведення капітального ремонту: 
-фасаду Балашівського навчально-
виховного комплексу «Колегіум – 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів»; 
-Березнівської загальноосвітньої І-ІІІ 
ступенів школи №2 (заміна вікон та 
зовнішніх дверей, ремонт входів) 
 

Управління освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації 

4.  Завершення проведення реконструкції 
Марининської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів (завершення 
реконструкції даху, влаштування 
внутрішніх санвузлів),  

Управління освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації 

5.  Завершити влаштування внутрішніх 
вбиралень у приміщеннях Князівського 

Управління освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації 
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навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад» 

6.  Капітальний ремонт будівлі по 
вул.Київській, 15А комунального 
закладу «Березнівський ліцей-інтернат 
спортивного профілю» 

Управління освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації 

7.  Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на встановлення 2-х 
твердопаливних котлів у: 

 - Бистрицькому навчально-виховному 
комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – дошкільний навчальний 
заклад»; 

 - Балашівському навчально-виховному 
комплексі «Колегіум – загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів»; 

Управління освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації 

8.  Капітальний ремонт спортивного залу 
Малинської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів 

Управління освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації 

9.  Заміна покрівлі Колодязнівської та  
Хотинської загальноосвітніх шкіл І-ІІ 
ступенів 

Управління освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації 

10.  Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на: 
-будівництво дошкільних навчальних 
закладів у селах Тишиця, Богуші, 
Балашівка, Вітковичі; 
-добудову 4-ї групи дошкільного 
навчального закладу «Барвінок» с. 
Зірне 

Управління освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації, виконкоми 
Балашівської, Вітковицької, 
Городищенської, Зірненської, 
Тишицької сільських рад  

11.  Будівництво дошкільного навчального 
закладу в м.Березне 

Управління освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації, виконком 
Березнівської міської ради 

12.  Заміна каналізаційної мережі в 
дошкільному навчальному закладі 
с.Голубне 

Виконком Голубненської сільської 
ради 

13.  Утеплення фасаду дошкільного 
навчального закладу с.Кам’янка 

Виконком Кам’янської сільської ради 

 14. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на заміну покрівлі 
дошкільних навчальних закладів у 
селах Городище, Яринівка 

Виконкоми Городищенської, 
Яринівської сільських рад 

15. Реконструкція приміщення пральні у 
дошкільному навчальному закладі 
«Сонечко»  с. Малинськ та заміна 
системи опалення 

Виконком Малинської сільської ради 
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16. 
 

Капітальний ремонт покрівлі , системи 
опалення та системи водопостачання 
дошкільного навчального закладу 
с.Поляни 

Виконком Полянської сільської ради 

17. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на влаштування системи 
опалення в дошкільному навчальному 
закладі с.Яцьковичі 

Виконком Яцьковицької сільської 
ради 

 
Очікуваний результат: 

 стовідсоткове охоплення дітей повною загальною середньою освітою; 
 стовідсоткове охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою; 
            поліпшення матеріально-технічної бази галузі освіти. 

 
4.6. Культура, духовність, туризм 

 
Основні цілі на 2017 рік: 
підвищення культурного рівня населення; 

  зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури; 
 сприяння збереженню, розвитку та популяризації культурної спадщини; 
 формування привабливого туристичного іміджу та підвищення рівня залучення 
інвестицій у туристичну галузь району; 
 забезпечення розвитку сільського туризму. 

 
Основні завдання та заходи на 2017 рік 

 
№ 

пор. Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

1.  Реалізація завдань та заходів: 
-програми розвитку культури  
Березнівщини на період до 2017 
року; 
-програми розвитку туризму в 
Березнівському районі на 2016-2020 
роки 

Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації, виконкоми 
сільських, селищної, міської рад 

2.  Проведення заходів, присвячених 
державним, міжнародним 
професійним святам та пам’ятним 
датам 

 Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації 

3. Забезпечити поповнення 
бібліотечних фондів централізованої 
системи публічно-шкільних бібліотек 
району 

Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації 

4. Провести капітальний ремонт 
комунального закладу 
«Березнівський районний будинок 
культури» Березнівської районної 
ради 

Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації 
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5. Встановити сучасне опалення та 
виготовити проектно-кошторисну 
документацію на встановлення 
енергозберігаючих вікон в 
комунальному закладі «Березнівська 
централізована система публічно-
шкільних бібліотек» Березнівської 
районної ради 

Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації 

6. Вирішити питання будівництва 
фондосховища комунального закладу 
«Березнівський районний 
краєзнавчий музей» Березнівської 
районної ради 

Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації 

7. Заиінити вікна на енергозберігаючі в 
комунальному закладі 
«Березнівський районний 
краєзнавчий музей» Березнівської 
районної ради  

Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації 

8. Проведення ремонту сільських 
клубів в селах Велике Поле, 
Яблунне, Губків, Малинськ, Поляни, 
Колодязне, Яцьковичі селищі 
Соснове 

Виконкоми Великопільської, 
Губківської, Малинської, 
Полянської, Прислуцької, 
Яцьковицької сільських, Соснівської 
селищної рад 

9. Завершення будівництва сільського 
клубу в с.Голубне 

Виконком Голубненської сільської 
ради 

10. Сприяти збільшенню кількості 
приватних садиб для прийому 
туристів в населених пунктах району 

Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації 

11. Розробити нові туристичні та 
екскурсійні маршрути 

Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації 

12. Забезпечити належний облік та стан 
утримання пам’ятників та пам’ятних 
знаків, встановлених на території 
району 

Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації, виконкоми 
сільських, селищної, міської рад 

13. Сприяти будівництву, реконструкції 
та ремонту культових споруд з 
метою підвищення духовності 
жителів району, зміцнення моралі та 
релігійних традицій населення 

Райдержадміністрація 

14. Реалізація завдань районної 
програми підтримки книговидання 
місцевих авторів на 2013-2017 роки 

Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації 

  
Очікуваний результат: 
збереження та примноження культурної спадщини; 
розвиток краєзнавчо-пізнавального та сільського туризму; 
зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури району. 
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4.7. Забезпечення підтримки сімей,  
дітей та молоді, гендерної рівності 

 
Основні цілі на 2017 рік: 
створення належних умов для всебічного розвитку сім’ї, забезпечення 

соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, їх прав та законних інтересів; 
забезпечення права кожної дитини на виховання у сім'ї; 
запобігання сімейному неблагополуччю, асоціальним проявам у сім'ї, 

передусім насильству; 
організація оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, формування 

здорового способу життя, профілактика негативних тенденцій у молодіжному 
середовищі; 

утвердження гендерної рівності у суспільстві, забезпечення повноцінної та 
активної ролі жінок у соціально-економічному національному розвитку. 

 
Основні завдання та заходи на 2017 рік 

 
№ 

пор. 
Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

1.  Проведення святкових заходів для 
дітей пільгових категорій населення 

Березнівський районний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації, служба у 
справах дітей райдержадміністрації, 
виконкоми сільських, селищної, 
міської рад 

2.  Створення умов для 
інтелектуального та творчого 
розвитку молоді; виховання 
патріотизму, духовності, 
моральності; формування 
загальнолюдських життєвих 
принципів 

Управління освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації, відділ 
культури і туризму 
райдержадміністрації, Березнівський 
районний центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, відділ 
охорони здоров’я 
райдержадміністрації, служба у 
справах дітей райдержадміністрації 

3.  Формування та пропагування 
здорового та безпечного способу 
життя, профілактика негативних 
явищ у молодіжному середовищі 
 
 

Управління освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації, служба у 
справах дітей райдержадміністрації, 
Березнівський районний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді 

4.  Здійснення заходів, спрямованих на 
забезпечення соціального та 
правового захисту сім'ї і жінок, 
гендерної рівності у суспільстві та 
запобігання насильству в сім'ї  

Управління  соціального захисту 
населення райдержадміністрації, 
Березнівський районний центр 
соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді, служба у справах дітей 
райдержадміністрації   

5.  Організація відпочинку і Управління освіти, молоді та спорту 
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оздоровлення дітей та молоді райдержадміністрації 
6.  Сприяння реалізації права дитини на 

виховання в сім'ї, влаштування 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, у будинки 
сімейного типу і прийомні сім’ї 

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації, 
Березнівський районний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді 

7.  Розвиток громадської активності 
молоді, підтримка молодіжних та 
дитячих громадських організацій 

Управління освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації 
 

8.  Прийняття районної програми 
надання стипендій учням та 
студентам з багатодітних, неповних, 
малозабезпечених та функціонально 
неспроможних сімей 

Березнівський районний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді 

  
Очікуваний результат: 
охоплення оздоровленням та відпочинком дітей соціально незахищених 

категорій населення; 
проведення заходів, спрямованих на організацію змістовного дозвілля та 

зайнятості молоді, формування здорового способу життя дітей та молоді, патріотизму 
та моральності серед молоді; 

підтримка багатодітних та малозабезпечених сімей, сприяння гендерній 
рівності у суспільстві. 

 
4.8. Фізичне виховання і спорт 

 
Основні цілі на 2017 рік: 
підвищення авторитету району на обласних, всеукраїнських  та міжнародних 

змаганнях; 
залучення до здорового способу життя усіх категорій населення, в тому числі 

інвалідів. 
 

Основні завдання та заходи на 2017 рік 
 

№ 
пор. Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

1. Сприяння популяризації здорового 
способу життя та подолання 
суспільної байдужості до здоров’я 
нації 

Управління освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації, виконкоми 
сільських, селищної, міської рад  

2. Реконструкція футбольного 
майданчику із синтетичним 
покриттям комунального закладу 
«Комплексна дитячо-юнацька 
спортивна школа» Березніської 
районної ради 

Управління освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації 

3. Будівництво майданчику для гри у 
пляжний футбол та волейбол на 

Управління освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації 
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№ 
пор. Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

стадіоні «Колос» 
4. Будівництво пірсу веслувальної бази Управління освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації 
5. Чистка центрального каналу Управління освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації 
6. Реконструкція трибун та огорожі 

стадіону “Колос” 
Управління освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації 

7. Будівництво спортивного майданчику 
в парку культури та відпочинку 

Управління освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації 

8. Облаштування стадіону в с.Орлівка Виконком Городищенської сільської 
ради 

9. Проведення капітального ремонту 
сауни та великої ванни комунального 
закладу «Комплексна дитячо-юнацька 
спортивна школа» Березніської 
районної ради 

Управління освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації 

 
Очікуваний результат: 
охоплення фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою 

не менше 12% жителів району; 
забезпечення належної підготовки команд і спортсменів району, в тому числі 

спортсменів-інвалідів до участі в чемпіонатах області, всеукраїнських змаганнях, 
чемпіонатах Європи,  літніх юнацьких спортивних іграх України та інших 
спортивних заходах; 

залучення до занять фізичною культурою і спортом не менше 10% учнівської 
молоді. 

 
 

V. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ  
МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ 

 
Основні цілі на 2017 рік: 
підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади та  посадових 

осіб органів місцевого самоврядування; 
підвищення ефективності державного управління; 
виконання райдержадміністрацією повноважень делегованих районною радою. 
 

Основні завдання та заходи на 2017 рік 
 

№ 
пор. Завдання і заходи Відповідальні виконавці 

1. Реалізація основних положень 
Стратегії державної кадрової 
політики на 2011 - 2020 роки 
 

Структурні підрозділи 
райдержадміністрації  та її апарату, 
територіальні органи міністерств та 
інших центральних органів виконавчої 
влади, органи місцевого 
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№ 
пор. Завдання і заходи Відповідальні виконавці 

самоврядування 
2. Забезпечити дотримання вимог 

Законів України «Про державну 
службу», «Про запобігання корупції» 

Структурні підрозділи 
райдержадміністрації та її апарату, 
органи місцевого самоврядування 

3. Забезпечення підвищення 
кваліфікації державних службовців у 
всіх сферах державного управління 
щодо професійної компетентності 
 
 

Сектор кадрової роботи апарату 
райдержадміністрації,  структурні 
підрозділи райдержадміністрації 

4. Виконання райдержадміністрацією 
повноважень, делегованих 
Березнівською районною радою з 
передачею їй відповідних 
фінансових ресурсів, необхідних для 
здійснення цих повноважень 

Структурні підрозділи 
райдержадміністрації та її апарату, 
територіальні органи міністерств та 
інших центральних органів виконавчої 
влади 

 
Очікуваний результат: 
створення ефективної системи управління - впровадження суспільно 

орієнтованого та прозорого механізму державного управління; 
підвищення рівня професійної компетентності державних службовців. 

 
 

VI. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ, 
ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ 

 
6.1. Охорона навколишнього природного середовища 

 
Основні цілі на 2017 рік: 
забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони довкілля, 

екологічної безпеки населення, раціонального використання природних ресурсів; 
формування екологічної свідомості громадян. 

 
Основні завдання та заходи на 2017 рік 

 
№ 
пор. Завдання і заходи Відповідальні за виконання 

1. Ліквідація несанкціонованих 
сміттєзвалищ, впорядкування місць 
видалення твердих побутових 
відходів у населених пунктах району 

Виконкоми сільських, селищної, 
міської рад 

2. Виготовлення проектно-кошторисної 
документації на будівництво мосту 
через річку Случ в селі Колодязне  

Виконком Прислуцької сільської ради 

3. Проведення ремонту понтонного 
мосту в селі Хотин 

Виконком Прислуцької сільської ради 
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№ 
пор. Завдання і заходи Відповідальні за виконання 

4. Проведення робіт з інвентаризації 
стаціонарних джерел забруднення 
атмосферного повітря 

Виконкоми сільських, селищної, 
міської рад 

5. Проведення робіт з благоустрою 
території дендрологічного парку, який 
є об’єктом садово-паркового 
мистецтва Рівненщини 

Виконком Березнівської міської ради, 
Березнівський лісотехнічний коледж 
Національного університету водного 
господарства та 
природокористування 

 
Очікуваний результат: 
забезпечення ефективного використання коштів районного та місцевих фондів 

охорони навколишнього природного середовища; 
дотримання правил благоустрою населенням району. 

 
6.2. Захист населення і території району  

від надзвичайних ситуацій природного, техногенного та воєнного характеру 
 

Основна ціль на 2017 рік -  запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і 
подій техногенного та природного характеру, зниження негативних наслідків у разі їх 
виникнення. 
 

Основні завдання та заходи на 2017 рік 
 

№ 
пор. Завдання і заходи Відповідальні за виконання 

1. Реалізація завдань  районної програми 
запобігання виникненню 
надзвичайних ситуацій техногенного 
та природного характеру та захисту 
населення і територій у разі їх 
виникнення на 2013-2017 роки 

Відділ з питань цивільного захисту 
населення, житлово-комунального 
господарства та інфраструктури 
райдержадміністрації, Березнівський 
районний сектор Головного 
управління Державної служби з 
надзвичайних ситуацій України в 
Рівненській області 

2. Забезпечення функціонування 
районної ланки територіальної 
підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту 

Березнівський районний сектор 
Головного управління Державної 
служби з надзвичайних ситуацій 
України в Рівненській області, відділ 
з питань цивільного захисту 
населення, житлово-комунального 
господарства та інфраструктури 
райдержадміністрації, виконкоми 
сільських, селищної, міської рад  

3. Влаштування пожежних водойм, 
будівництво та ремонт гідротехнічних 
споруд у місцях, що межують з 
торфополями та лісовими масивами   

Відділ з питань цивільного захисту 
населення, житлово-комунального 
господарства та інфраструктури 
райдержадміністрації, Березнівський 
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№ 
пор. Завдання і заходи Відповідальні за виконання 

районний сектор Головного 
управління Державної служби з 
надзвичайних ситуацій України в 
Рівненській області, виконкоми 
сільських, міської рад, Березнівська 
експлуатаційна дільниця 
Костопільського міжрайонного 
управління водного господарства, 
постійні лісокористувачі району  

4. Придбання для поповнення 
районного резерву матеріально-
технічних ресурсів на випадок 
надзвичайних ситуацій пально-
мастильних матеріалів, в тому числі:  
- бензину в кількості 2000 літрів; 
 - дизельного пального в кількості 
2000 літрів 

Відділ з питань цивільного захисту 
населення, житлово-комунального 
господарства та інфраструктури 
райдержадміністрації, Березнівський 
районний сектор Головного 
управління Державної служби з 
надзвичайних ситуацій України в 
Рівненській області 

5. Придбання спеціального захисного 
одягу для здійснення заходів з 
ліквідації аварійних ситуацій та 
проведення аварійно-рятувальних 
робіт в кількості 15 комплектів 

Райдержадміністрація, 
Березнівський районний сектор 
Головного управління Державної 
служби з надзвичайних ситуацій 
України в Рівненській області 

6. Фінансування заходів, пов’язаних з 
технічним обслуговуванням 
автоматизованого робочого місця 
(апаратури оповіщення) з метою 
оперативного доведення до місцевих 
органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, аварійно-
рятувальних служб, підприємств, 
установ, організацій та населення 
сигналів і повідомлень про загрозу або 
виникнення  надзвичайних ситуацій 
природного, техногенного та воєнного 
характеру 

Райдержадміністрація, 
Березнівський районний сектор 
Головного управління Державної 
служби з надзвичайних ситуацій 
України в Рівненській області 

 
Очікуваний результат: 
зменшення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру 

та окремих видів надзвичайних ситуацій природного характеру, що пов'язані з 
санітарно-епідемічним благополуччям населення та територій; 

мінімізація розмірів збитків від надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру. 

 
6.3. Протидія злочинності 

 
Основні цілі на 2017 рік: 
забезпечення активної протидії злочинності; 
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ослаблення дії криміногенних факторів; 
формування правосвідомості громадян. 

 
Основні завдання та заходи на 2017 рік 

 
№ 

пор. Завдання і заходи Відповідальні за виконання 

1. Захист прав і свобод людини, 
здійснення заходів щодо охорони 
громадської безпеки, громадського 
порядку, боротьби зі злочинністю 

Березнівське відділення поліції 
Сарненського відділу поліції 
Головного управління Національної 
поліції в Рівненській області 

2. Запобігання розповсюдженню 
наркоманії та алкоголізму; 
боротьба з незаконним обігом 
наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів і прекурсорів; 
обмеження незаконного обігу зброї 

Березнівське відділення поліції 
Сарненського відділу поліції 
Головного управління Національної 
поліції в Рівненській області, відділ 
охорони здоров'я 
райдержадміністрації, управління 
освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації, служба у 
справах дітей райдержадміністрації, 
виконкоми сільських, селищної, 
міської рад  

3. Запобігання злочинності у сфері 
економіки, активізація протидії 
корупції та організованій злочинності 
в основних бюджетоутворюючих  
галузях та сферах господарювання 

Березнівське відділення поліції 
Сарненського відділу поліції 
Головного управління Національної 
поліції в Рівненській області 

4. Встановлення системи 
відеоспостереження на  
адміністративній будівілі 
розташованій за адресою вул. 
Київська, 6 м.Березне 

Райдержадміністрація 

 
Очікуваний результат: 
зниження рівня злочинності в районі; 
забезпечення охорони громадської безпеки та громадського порядку в районі.  

 
6.4. Зміцнення обороноздатності держави 

 
Основна ціль на 2017 рік – сприяти готовності Збройних Сил України, інших 

військових формувань України до виконання покладених на них завдань. 
 

Основні завдання та заходи на 2017 рік 
 

№ 
пор. 

Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

1. Придбання: Райдержадміністрація, Березнівський 
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-пально-мастильних матеріалів для 
забезпечення поставки людських і 
транспортних ресурсів до військових 
частин Збройних Сил України, 
Національної гвардії України та інших 
військових формувань України; 
-паливно-мастильних матеріалів для 
відправки призовників на обласний 
збітний пункт;  
-паперознищувальної машини 
(шредер); 
-канцелярських товарів та оргтехніки 

районний військовий комісаріат, 
районна рада, виконкоми сільських, 
селищної, міської рад, Рівненський 
обласний військовий комісаріат 

2. Забезпечення своєчасного оповіщення 
та прибуття громадян, які 
призиваються на військову службу, 
прибуття техніки на збірні пункти та у 
військові частини 

Березнівський районний військовий 
комісаріат, сектор оборонно-
мобілізаційної та режимно-секретної 
роботи апарату райдержадміністрації 

3. Організація та забезпечення 
проведення чергових призовів 
громадян на строкову військову 
службу у 2017 році 

Березнівський районний військовий 
комісаріат, райдержадміністрація, 
районна рада, виконкоми сільських, 
селищної, міської рад 

4. Проведення поточного ремонту, 
встановлення металопластикових 
вікон в приміщенні Березнівського 
районного військового комісаріату та 
прибання господарських товарів 

Райдержадміністрація, Березнівський 
районний військовий комісаріат 

5. Виготовлення та встановлення 
білбордів військово-патріотичного та 
соціального спрямування 

Райдержадміністрація 

 
           Очікуваний результат - забезпечення ефективного виконання органами 
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування мобілізаційних завдань. 
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