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ВСТУП 

 

Законодавчою та методичною основою розроблення Програми економічного і 

соціального розвитку Березнівського району на 2014 рік (далі - Програма) є Закон 

України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку України”, постанова  Кабінету Міністрів України від 26 квітня 

2003 року №621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів  

економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”. 

Програма розроблена з урахуванням завдань і положень наступних документів: 

Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки “Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”; 

Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки 

(постанова  Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2013 року №187 “Про 

затвердження Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 

роки”); 

розпорядження голови облдержадміністрації від 08 квітня 2011 року № 165 «Про 

середньостроковий план реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку 

Рівненської області на період до 2015 року «Західна брама»; 

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 05 грудня 2013 року 

№ 656 «Про Програму економічного та соціального розвитку Рівненської області на 

2014 рік». 

Відповідно до результатів та тенденцій розвитку господарського комплексу 

району у 2012 та 2013 році  у Програмі визначено цілі, завдання та заходи соціально-

економічного розвитку на 2014 рік. 

Програма розроблена з урахуванням пропозицій структурних підрозділів 

райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади, суб‟єктів господарювання, з використанням статистичних 

даних про розвиток району за попередній та поточний роки, прогнозних тенденцій на 

2014 рік. 

 

І. ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО  

І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ БЕРЕЗНІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

 НА 2013 РІК 

 

У промисловій галузі господарського комплексу району підприємствами 

реалізовано промислової продукції на суму 215,4 млн.грн., що на 6,1 відс. більше ніж у 

минулому році. Аналізуючи випуск основних видів продукції в натуральному виразі 

більше виготовлено ніж у минулому році м‟яса свійської птиці, продуктів 

кисломолочних, меду штучного, сірників, виробів дерев‟яних будівельних, паливних 

брикетів, металопрофілю та металочерепиці.  

Вагома частка реалізації припадає на виробництво харчових продуктів (60,8%). 

Забезпечено нарощування валової продукції сільського господарства, якої в 

поточному році всіма категоріями сільгосптоваровиробників вироблено на суму 378,2 

млн.грн., що більше проти минулого року на 21,5 млн. грн. (6 відс.)  

Забезпечено проведення роботи в частині виплати спеціальної бюджетної дотації 

фізичним особам за утримання та збереження молодняку ВРХ від 3-х до 15 місячного 

віку. 
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Протягом березня-листопада поточного року прийнято від жителів району 

відповідні документи на суму 894,2 тис.грн., виплачено дотації - 354,1 тис.грн. та 

погашено заборгованість за 2012 рік на суму 216, 7 тис.грн. 

Організовано придбання власниками особистих селянських господарств, які 

утримують 3 і більше корів, 25 установок індивідуального доїння на загальну суму 

понад 104 тис.грн. З державного бюджету уже відшкодовано 95,1 тис.грн. за 22 

установки. 

Продовжувалися роботи з організації та розвитку ринку земель. 
Протягом року проведено три аукціони з продажу прав оренди земельних 

ділянок, загальною площею 8,1 га. 

Завершено роботи з інвентаризації земель по Березнівській міській та Бронській 

сільській радах, села Малушка. 

Розроблено технічну документацію з поновлення нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів Великопільською, Кам‟янською, Полянською та 

Городищенською сільськими радами. 

Протягом року введено в експлуатацію 177 житлових будинків загальною 

площею 22,2 тис м.кв, що становить  166,1 відс. річного плану. 

Обсяг будівельних робіт, виконаних підприємствами району, склав 1,5 млн.грн. 

Продовжувалась робота над розробленням та проведенням коригування 

містобудівної документації населених пунктів, а саме:  

розроблені та пройшли процедуру погодження генеральні плани сіл Бистричі, 

Тишиця, Поляни, Прислуч; 

розроблений та затверджений детальний план забудови села Друхів; 

розроблені та проходять процедуру погодження генеральні плани сіл Моквин та 

Більчаки;  

у стадії розробки перебувають генеральні плани населених пунктів Михалин, 

Лінчин, Бронне, Березне та детальний план забудови села Городище. 

Впродовж року реалізовувався комплекс заходів, спрямованих на розвиток 
житлово-комунального господарства, яке є досить важливою сферою в 

господарському комплексі району і потребує значних капіталовкладень. 

На фінансування заходів з підготовки житлово-комунального господарства до 

роботи в осінньо - зимовий період 2013-2014 року використано 2,7 млн.грн. що на 59 

відс. більше ніж в минулому опалювальному періоді. 

Проведено капітальні та поточні ремонти комунального житлового фонду міста 

Березне, на загальну суму 94,0 тис. грн. 

В селах Зірне та Орлівка влаштоване зовнішнє освітлення на 6-ти вулицях на 

загальну суму понад 130 тис.грн.  

В цілому зовнішнім освітленням повністю забезпечені 19 сіл, частково виконані 

роботи в 26 населених пунктах району. 

Для потреб міста Березне придбано автомобіль самоскид ЗІЛ та сміттєвоз, що 

дало можливість впровадити нову систему збору твердих побутових відходів у 

євроконтейнери. 

В поточному році проведено реконструкцію комунальної котельні у  місті 

Березне та замінено на новий твердопаливний котел для якого паливом є паливна 

тріска, опилки, фрезерований торф. Загальна вартість реконструкції котельні 

становить більше чотириста тисяч гривень, а економічна ефективність від проведених 

робіт - 270 тис.грн. в рік. 

Влаштовано нову систему опалення в Князівській загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів, кошторисна вартість робіт склала 476,8 тис.грн.  
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Замінено твердопаливні котли на енергозберігаючі в Губківській 

загальноосвітній школі І-ІІ ступенів, Соснівському центрі еколого-натуралістичної та 

туристсько-краєзнавчої творчості та Соснівському навчально-виховному комплексі 

“Гімназія-загальноосвітня школа І ступеня” загальною вартістю 300 тис.грн. 

Економічна ефективність від реалізованих заходів складатиме щонайменше  80 

тис.грн. в рік. 

Стабільно функціонує транспортний комплекс району. 
З метою оновлення рухомого автомобільного парку приватними перевізниками 

закуплено 5 сучасних автобусів. 

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету та спеціального фонду 

обласного бюджету на суму 3,8 млн.грн. проведено роботи з влаштування 

асфальтобетонного покриття в населених пунктах Березне, Соснове, Зірне загальною 

протяжністю 2,6 км, та 2,5 км білощебеневих доріг у 9 населених пунктах. 

З метою забезпечення новозбудованих вулиць сіл електричною енергією 

Балашівською, Зірненською, Кам‟янською, Малинською, Моквинською, Прислуцькою, 

Тишицькою сільськими радами виготовлено відповідні проектно-кошторисні 

документації.  

Для вирішення зазначеного питання та залучення коштів з різних джерел  

Малинською сільською радою взято участь в обласному конкурсі проектів розвитку 

територіальних громад Рівненської області у 2013 році та отримано гранд в розмірі 

30,3 тис.грн., крім того 25 тис. грн. виділено з обласного бюджету відповідно до 

обласної програми, на електрифікацію вулиць Поштова, Тиха, Зелена с.Малинськ. 

В  торговельній сфері  загальний обсяг роздрібного товарообороту торгової 

мережі становить 109,5 млн. грн., що на 7,3 відс. більше проти 2012 року. 

Мережа підприємств торгівлі зросла на 18 закладів.  

В районі здійснюють господарську діяльність 1513 фізичних осіб-підприємців 

та 131 економічно активне підприємство малого та середнього бізнесу. 

Питома вага надходжень у зведеному бюджеті району від діяльності суб‟єктів 

малого та середнього підприємництва становить 95,1 відс. (по області 56,5 відс.) 

Надходження до місцевого бюджету склали 18,1 млн. грн.  

Протягом 2013 року підприємницькими структурами орендовано майже 2 тис.м² 

вільних площ комунального майна району, внаслідок чого до бюджетів відповідних 

рівнів надійшло більше 112 тис. грн. 

У відповідності до вимог Закону України „Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності” продовжує роботу дозвільний офіс, яким видано 221 

дозвільний документ, зареєстровано 52 декларації. 

На щоденному контролі перебували питання виконання доходної частини 

бюджету.   
Планові надходження до Державного бюджету за звітний період виконані на 

105,3 відс., до місцевого – на 109,9 відс.  

До бюджету району за 11 місяців надійшло власних доходів у сумі   24,6 млн. 

грн., що складає 102,5 відс. до плану, порівняно з минулим роком надходження 

збільшились на 603,6 тис. грн. 

Відповідно до завдань Програми в районі забезпечено зростання заробітної 

плати  та пенсій.  

Середньомісячна заробітна плата нарахована на одного працівника за січень-

вересень 2013 року становила 2279 грн. і зросла порівняно з відповідним періодом 

2012 року на 9,7 відс. та у 2 рази перевищила прожитковий мінімум  для працездатних 

осіб.  
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Середній розмір призначеної пенсії в листопаді поточного року  становив 1262,8 

грн. і зріс проти аналогічного періоду минулого року  на   5,3 відс. 

Управлінням Пенсійного фонду в районі загалом проведено виплату пенсій і 

допомог на суму 226,2 млн.грн., що на 15,9 млн.грн. більше ніж у  минулому році.  

В районі працевлаштовано 1419 незайнятих осіб, створено 812 нових робочих 

місця, що на 12 відс. більше, ніж в минулому році.  

427 осіб пройшли навчання, перенавчання та підвищили кваліфікацію, 610 - 

залучено до громадських робіт, 44 - отримали одноразову допомогу по безробіттю для 

зайняття підприємницькою діяльністю.   

Рівень зареєстрованого безробіття станом на 01 грудня цього року складає 1,8 

відс., що менше на 0,4 відс. до початку поточного року. 

 В районі державну допомогу сім‟ям з дітьми, малозабезпеченим сім‟ям, 

інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам та тимчасову допомогу дітям одержують 

більше 8 тисяч осіб. Обсяг субвенції з державного бюджету на виплату державної 

допомоги затверджено в сумі 136,2 млн.грн., що на 20,5 відс. більше ніж у 2012 році. 

На виконання програм соціального захисту населення, потерпілого внаслідок 

аварії на Чорнобильській АЕС (на безплатне харчування дітей, у зв‟язку з обмеженням 

споживання продуктів харчування, за шкоду заподіяну  здоров‟ю, допомога на 

оздоровлення тощо) у 2013 році передбачено 15,5  млн.грн., які стовідсотково 

профінансовано. 

Путівками на оздоровлення забезпечено 4,0 тис. постраждалих осіб, в тому 

числі 3,4 тисячі дітей.  

Шість сімей інвалідів Чорнобиля та три сім‟ї учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС, за рахунок державних коштів, отримали житло в місті 

Костопіль. 

Значна увага приділялась реалізації державної політики у галузях охорони 

здоров”я, освіти, культури, фізичної культури і спорту, молодіжної політики.  

Протягом звітного  року виконувалися 16 державних та регіональних програм у 

галузі охорони здоров‟я.  

В медичних закладах району впроваджено 66 нових лікувальних та 

діагностичних методик. 

Комунальними закладами охорони здоров‟я «Березнівська центральна районна 

лікарня» та «Березнівський районний центр первинної медичної допомоги» 

Березнівської районної ради придбано медичну апаратуру та обладнання на загальну 

суму 397 тис. грн. 

Березнівська стоматполіклініка отримала сучасне обладнання подібного якому 

не було вже 20 років, на суму 195,5 тис.грн. 

Продовжувалися заходи щодо оптимізації та реформування мережі закладів 

охорони здоров‟я.  

Відділення загальної практики-сімейної медицини в місті Березне 

реорганізовано в Березнівську амбулаторію загальної практики-сімейної медицини – 

функціональний підрозділ комунального закладу охорони здоров'я «Березнівський 

районний центр первинної медичної допомоги» Березнівської районної ради.  

   У галузі освіти головними завданнями залишається - забезпечення рівних 

можливостей для дітей та молоді у здобутті якісної освіти, розвиток дошкільної, 

позашкільної та загальної середньої освіти. 

Відкрито додаткову дошкільну групу в Березнівському НВК “ЗОШ І ступеня-

дошкільний навчальний заклад” на 25 місць. 

Після капітального ремонту відновлено діяльність дошкільного навчального 
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закладу “Веселка “ у місті Березне, який серед відновлених на Рівненщині дошкільних 

закладів є найбільшим за кількістю місць, де нині виховується  110 дітей.  

Спільно з громадою у селі Князівка відкрито дошкільний навчальний заклад 

“Пролісок” на 50 місць. У місті Березне відкрито новий Будинок дитячої та юнацької  

творчості.  

Продовжувались заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази навчальних 

закладів, на що використано майже 1,3 млн.грн.  

У навчальних закладах району облаштовано 12 внутрішніх вбиралень. 

Всього на капітальні та поточні ремонти по галузі освіти, крім дошкільних 

навчальних закладів, використано більше  5,4 млн.грн. 

На реалізацію програми «Шкільний автобус» за кошти державного бюджету 

придбано два автобуси для Кам'янського та Соснівського навчальних закладів. 

Є досягнення району в галузі фізичної культури і спорту.  

Вихованці громадської організації клубу «Інваспорт», в  травні взяли участь у 

Відкритому кубку Рівненської області з пауерліфтингу, в якому Максим Шнайдер 

посів перше місце і включений в збірну команду області.  

 До збірної команди України включено вихованців відділення веслування на 

байдарках і каное, відділення плавання, відділення важкої атлетики -комунального 

закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» Березнівської районної ради  

та вихованців відділення стрільби з лука комунального закладу «Березнівський ліцей-

інтернат спортивного профілю» Березнівської районної ради. 

Традиційним стало проведення спартакіади для дітей з обмеженими 

можливостями, участь в якій в цьому році взяли 163 дитини. 

Протягом поточного року певна увага приділялася розвитку культури. 

Проводилися концертні програми та урочисті заходи з нагоди державних, професійних 

та релігійних свят.  

Проведено поточні ремонти в Губківському, Марининському, Хмелівському 

сільських клубах. 

Березнівська центральна районна бібліотека, публічно-шкільні бібліотеки-філії 

сіл Балашівка, Городище, Зірне і Малушка, бібліотека-філія Березнівського навчально-

виховного комплексу ”Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів – навчально-

виробничий комбінат” стали переможцями 5 раунду конкурсу ”Організація нових 

бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до мережі Інтернет програми 

“Бібліоміст” та отримали 30 комп‟ютерів з периферійними пристроями і ліцензійним 

обладнанням, що є найбільшим проектом на Рівненщині та в Україні. 

Постійно здійснюються заходи щодо дотримання права дітей на сімейне 

виховання, запобігання безпритульності та бездоглядності, поліпшення 

соціального стану дітей. 

На первинному обліку служби у справах дітей перебуває 95 дітей-сиріт та  дітей 

позбавлених батьківського піклування, 71 дитина - під опікою та піклуванням, 10 - у 

прийомних сім‟ях, 13 – у дитячих будинках сімейного типу, 2 дітей -  в державних 

закладах на повному державному утриманні. 

Службою у справах дітей райдержадміністрації спільно з групою кримінальної 

міліції у справах дітей районного відділу управління Міністерства внутрішніх справ 

України в Рівненській області з початку року проведено 35 рейдів по місцях масового 

відпочинку дітей та молоді, в комп‟ютерних клубах, закладах торгівлі. 

Із залученням благодійних фондів 37 дітей із сімей, які опинилися в складних 

життєвих обставинах, отримали допомогу на лікування та оперативне втручання на 

суму близько 100 тис.грн. 
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Для організації змістовного дозвілля молоді в місті Березне в приміщенні 

кінотеатру відкрито молодіжний клуб, реконструкцію якого здійснено за кошти 

німецьких благодійників, яких очолює почесна громадянка міста Березне Маріанна 

Ріхтер.  

Районною державною адміністрацією забезпечувалося конституційне право 

громадян на звернення.  
До районної державної адміністрації в цьому році звернулось 537 громадян, які 

порушили 557 питань, переважно щодо надання грошової допомоги на лікування, з 

яких одноразову грошову допомогу отримало 136 осіб,  на суму 134,8 тис.грн. 

За зверненнями громадян вжито необхідні заходи, надано обґрунтовані відповіді 

і роз‟яснення, а саме: 284 звернення вирішено позитивно, по 259 зверненнях надано 

роз‟яснення щодо шляхів вирішення, 12 - у стадії розгляду, 2 - знаходиться на контролі 

у райдержадміністрації.  

Впродовж року здійснювалися заходи із запобігання та мінімізації наслідків 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 

Виконані роботи  щодо механічної очистки каналу К-17 осушувальної системи 

“Сергіївка” в селі Поліське, з метою створення належних умов для стоку поверхневих 

вод, аварійно-відновлювальні роботи мостових споруд через річку Случ в селах 

Більчаки та Вітковичі на загальну суму 55 тис.грн., влаштування і очистка відповідних 

каналів в селах Зірне та Кургани. 

Разом з тим, внаслідок негативного впливу об’єктивних факторів не 

вдалось досягти окремих запланованих показників.  
Основні причини зменшення виробництва промисловими підприємствами 

району: 

-значна конкуренція на ринку хлібобулочних виробів вплинула на зменшення 

обсягу виробленої продукції хлібокомбінатом; 

-райкоопзаготпромом з березня цього року закрито рибний цех та з липня - 

забійний цех; 

-значне зменшення обсягів заготівлі молока ТОВ “Бімол”; 

-зупинка виробництва спирту Зірненським спиртовим заводом з червня минулого 

року;  

-не ритмічна робота протягом звітного періоду Моквинської паперової фабрики, а 

в кінцевому результаті повна зупинка підприємства.  

    Обсяг реалізованих споживачам послуг підприємствами сфери послуг становить 6,8 

млн. грн., що у порівняних цінах на 26,7 відс. менше рівня минулого року. 

Не вдалося зменшити заборгованість суб‟єктів господарювання перед 

бюджетом Пенсійного фонду, який станом на 01 грудня поточного року становить 

124,1 тис.грн ( в т.ч. недоїмка по страхових внесках – 2,4 тис.грн.). До початку року 

загальний борг збільшився на 94,7 тис.грн. за  рахунок  розірвання договору 

розстрочки по Райагробуду. 

У зв‟язку з відсутністю достатнього фінансування не виконано частину із 

запланованих заходів щодо оновлення матеріально-технічної бази та ремонту 

приміщень закладів освіти, культури, медицини.  

ІІ. ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ 

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

 БЕРЕЗНІВСЬКОГО РАЙОНУ  НА 2014 РІК 

 

Основні цілі розвитку у 2014 році: 
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забезпечення економічного зростання у господарському комплексі району, 

підвищення ефективності використання промислового потенціалу району; 

впровадження в районі економічних реформ; 

розвиток людського потенціалу, підвищення життєвого рівня населення та якості 

послуг соціальної і гуманітарної сфер;  

створення належних умов життєзабезпечення населення, підвищення 

екологічної безпеки в районі.  

 

Пріоритетні завдання на 2014 рік: 
забезпечення  зростання обсягів виробництва, освоєння нових та збереження 

існуючих ринків збуту промислової продукції; 

розвиток сучасного агропромислового комплексу;  

формування сприятливого інвестиційного середовища, стимулювання  

залучення фінансових ресурсів для реалізації виробничих та інфраструктурних 

інвестиційних проектів; 

підвищення ефективності використання експортного потенціалу району; 

реалізація в районі державної регуляторної політики, сприяння розвитку 

підприємництва; 

реконструкція та ремонт сільських доріг та вулиць; 

забезпечення безперебійного енергопостачання сільських населених пунктів 

району; 

модернізація та технічне переоснащення житлово-комунального господарства, 

запровадження ефективних форм обслуговування житлового фонду; 

вдосконалення системи надання адміністративних послуг; 

будівництво, реконструкція та капітальний ремонт загальноосвітніх навчальних 

закладів, установ охорони здоров„я та соціального захисту населення; 

розширення мережі дошкільних навчальних закладів; 

 підвищення якості та доступності освітніх та медичних послуг; 

підтримання належних ст 

андартів життя населення, створення умов для гармонійного розвитку 

особистості та вирішення проблем зайнятості;   

ефективне використання туристичного потенціалу району; 

реалізація державної політики у сфері охорони довкілля, підвищення 

екологічної безпеки району. 

 

 ІІІ. РОЗВИТОК ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ РАЙОНУ 

 

3.1. Промисловість 

 

Основні цілі на 2014 рік: 
підвищення ефективності використання промислового потенціалу району та 

забезпечення  зростання обсягів виробництва; 

забезпечення випуску  конкурентоспроможної продукції; 

освоєння нових та збереження існуючих ринків збуту продукції. 

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік 
 

№ 

пор. 
Завдання та заходи Відповідальні за виконання 
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№ 

пор. 
Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

1. Забезпечення реалізації районної 

програми пріоритетних напрямів 

розвитку промисловості на 2011 - 2015 

роки  

Відділ економічного розвитку і 

торгівлі  райдержадміністрації, 

промислові підприємства району (за 

згодою) 

2. Проведення реконструкції системи 

освітлення для вирощування курей на 

пташниках ПрАТ “Березнівське 

птахопідприємство” 

ПрАТ “Березнівське 

птахопідприємство” (за згодою) 

3. Заміна застарілої тупикової печі на нову 

енергозберігаючу ротаційну піч для 

випічки хлібобулочних виробів 

Хлібокомбінат Березнівського 

районного споживчого товариства (за 

згодою) 

4. Розширення виробництва ТОВ 

“Українська сірникова фабрика” 

ТОВ “Українська сірникова фабрика” 

(за згодою) 

5. Оптимізація діяльності ДП “Зірненський 

спиртовий завод”, ТОВ “Моквинська 

паперова фабрика”, ВАТ “Бистрицька 

сільськогосподарська машинно-

технологічна станція” 

ДП “Зірненський спиртовий завод” (за 

згодою), ТОВ “Моквинська паперова 

фабрика” (за згодою), ВАТ 

“Бистрицька сільськогосподарська 

машинно-технологічна станція” МТС 

(за згодою) 

 

Очікуваний результат: 
зростання обсягу промислового виробництва порівняно з 2013 роком.  

 

3.2. Формування ефективного агропромислового комплексу 

та розвиток сільських територій 
 

Основні цілі на 2014 рік:  
створення сприятливих умов для розвитку сільських територій та поліпшення 

умов проживання сільського населення; 

забезпечення конституційного права на землю юридичних та фізичних осіб, 

прозорого та дієвого ринку земель, проведення земельної реформи; 

сприяння залученню інвестицій у модернізацію агропромислового комплексу; 

виробництво високоякісної сільськогосподарської продукції. 

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік 
 

№ 

пор. 
Завдання та заходи Відповідальні за  виконання 

1. Реалізація Державної цільової програми 

розвитку українського села на період до 

2015 року 

Управління агропромислового 

розвитку райдержадміністрації, 

керівники сільгосппідприємств (за 

згодою) 

2. Сприяти створенню родинних ферм,  які 

утримують три і більше корів, шляхом 

часткового відшкодування  витрат на 

закупівлю установок індивідуального 

доїння   

Управління агропромислового 

розвитку райдержадміністрації, 

виконкоми сільських, селищної, 

міської рад 

3. Сприяти залученню Управління агропромислового 
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№ 

пор. 
Завдання та заходи Відповідальні за  виконання 

сільгосптоваровиробників району до 

участі в державних та місцевих цільових 

аграрних програмах з метою отримання 

фінансової підтримки для розвитку 

агропромислового виробництва 

розвитку райдержадміністрації, 

виконкоми сільських, селищної рад 

4.  Реалізація завдань обласної програми 

відновлення та догляду за 

внутрішньогосподарською інженерною 

інфраструктурою меліоративних систем, 

переданою у комунальну власність 

селищних та сільських рад Рівненської 

області на 2012-2014 роки 

Управління агропромислового 

розвитку райдержадміністрації, 

виконкоми сільських, селищної рад 

5. Забезпечити передачу в оренду 

земельних ділянок, вільних від забудови, 

на конкурентних засадах (аукціонах): 

 

5.1. - земельної ділянки в місті Березне по 

вул.Андріївська для будівництва та 

обслуговування закладів торгівлі; 

Виконком Березнівської міської ради, 

управління Держземагентства у 

Березнівському районі Рівненської 

області 

5.2. - земельної ділянки у селі Губків по 

вул.Центральна для будівництва та 

обслуговування закладів торгівлі; 

Виконком Губківської сільської ради, 

управління Держземагентства у 

Березнівському районі Рівненської 

області 

5.3. - земельних ділянок у смт.Соснове по 

вул.Шевченка, 11/а для будівництва та 

обслуговування закладів торгівлі; 

Виконком Соснівської селищної ради, 

управління Держземагентства у 

Березнівському районі Рівненської 

області 

5.4. - земельної ділянки на території 

Губківської сільської ради для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

Виконком Губківської сільської ради, 

управління Держземагентства у 

Березнівському районі Рівненської 

області 

6. 

 

Забезпечити виконання робіт щодо 

встановлення меж населених пунктів та 

закріплення їх межовими знаками в 

натурі (на місцевості) на територіях 

Городищенської, Губківської, 

Прислуцької, Хмелівської сільських рад 

Виконкоми Городищенської, 

Губківської, Прислуцької, Хмелівської 

сільських рад, управління 

Держземагентства у Березнівському 

районі Рівненської області 

7. 

 

Забезпечити проведення робіт з 

інвентаризації земель Грушівської, 

Моквинської, Яцьковицької сільських 

рад 

 

Виконкоми Грушівської, 

Моквинської, Яцьковицької сільських 

рад, управління Держземагентства у 

Березнівському районі Рівненської 

області 

8. Провести роботи з поновлення 

нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів Губківської та 

Марининської сільських рад у зв‟язку із 

зміною меж населених пунктів 

Виконкоми Губківської та 

Марининської сільських рад, 

управління Держземагентства у 

Березнівському районі Рівненської 

області 
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№ 

пор. 
Завдання та заходи Відповідальні за  виконання 

9. Зменшення площ сільськогосподарських 

угідь, що не використовуються, за 

рахунок передачі їх в оренду  

Управління агропромислового 

розвитку райдержадміністрації, 

управління Держземагентства у 

Березнівському районі Рівненської 

області, виконкоми сільських, 

селищної рад 

 

Очікуваний результат: 
зростання обсягів виробництва валової продукції сільського господарства; 

збільшення інвестицій в агропромисловий комплекс; 

забезпечення раціонального використання та охорони земель. 

 

3.3. Інвестиційна та будівельна діяльність 

 

Основні цілі на 2014 рік: 
формування сприятливого інвестиційного середовища, залучення фінансових 

ресурсів для реалізації інвестиційних проектів; 

формування позитивного іміджу району та його популяризація серед 

вітчизняних та іноземних інвесторів; 

реалізація інвестиційних проектів із залученням позабюджетних коштів. 

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік 
 

№ 

пор. 
Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

1. Сприяння залученню інвестицій в 

основний капітал, у тому числі на 

будівництво та реконструкцію об‟єктів 

соціальної сфери 

Відділ економічного розвитку і 

торгівлі  райдержадміністрації, 

управління агропромислового 

розвитку райдержадміністрації, сектор 

інфраструктури райдержадміністрації, 

відділ містобудування та архітектури  

райдержадміністрації, управління 

освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації  

2. Визначення та документальне 

оформлення земельних ділянок і 

майнових комплексів, які можуть бути 

запропоновані потенційним інвесторам 

для реалізації пріоритетних проектів 

Управління Держземагентства у 

Березнівському районі Рівненської 

області, відділ містобудування та 

архітектури райдержадміністрації 

3. 

 

Продовжити роботи з розробки “Схеми 

планування території Березнівського 

району” 

Відділ містобудування та архітектури  

райдержадміністрації 
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№ 

пор. 
Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

4. Провести коригування генеральних планів  

міста Березне, сіл Антонівка, Балашівка, 

Білка, Богуші, Бронне,  Велике Поле, 

Зірне, Кам‟янка, Колодязне, Малинськ, 

Хотин, Яблунне, Яринівка з включенням 

в межі генплану вільних від забудови 

додаткових територій 

Відділ містобудування та архітектури 

райдержадміністрації, виконкоми 

Балашівської, Білківської, Бронської, 

Великопільської, Зірненської, 

Кам‟янської, Малинської, 

Прислуцької, Тишицької, Яринівської 

сільських, Березнівської міської рад 

5. Реалізація проектів-переможців 

Всеукраїнського конкурсу проектів та 

програм розвитку місцевого 

самоврядування, зокрема: 

 

5.1. -реконструкція мереж зовнішнього 

освітлення в селі Балашівка; 

Виконком Балашівської сільської ради 

5.2. - будівництво нового водопроводу в селі 

Губків; 

Виконком Губківської сільської ради 

5.3. -ремонт фасаду дошкільного навчального 

закладу села Білка; 

Виконком Білківської сільської ради 

5.4. -електрифікація новозбудованого 

житлового масиву в селі Богуші; 

Виконком Тишицької сільської ради 

5.5. -влаштування дороги з білощебеневим 

покриттям по вул.Медведівська в селі 

Хмелівка; 

Виконком Хмелівської сільської ради 

5.6. -влаштування дороги з білощебеневим 

покриттям по вул.Молодіжна в селі 

Яцьковичі; 

Виконком Яцьковицької сільської ради 

5.7. -ремонт фасаду дошкільного навчального 

закладу села Кам'янка; 

Виконком Кам'янської сільської ради 

5.8. -влаштування дороги з білощебеневим 

покриттям по вул.Тиха в селі Маринин; 

Виконком Марининської сільської 

ради 

5.9. -ремонт фасаду  дошкільного навчального 

закладу села Поляни; 

Виконком Полянської сільської ради 

5.10. -проведення ремонтних робіт в 

сільському клубі села  Яблунне; 

Виконком Великопільської сільської 

ради 

5.11. -реконструкція системи опалення в 

сільському клубі села Малинськ; 

Виконком Малинської сільської ради 

5.12. -впровадження у районі інноваційних 

високоефективних методів збирання, 

перевезення, сортування, зберігання, 

переробки та утилізації твердих 

побутових відходів 

Виконкоми Городищенської  сільської, 

Березнівської міської рад 

6. Проведення реконструкції в‟їзного кільця 

в місті Березне 

Виконком Березнівської міської ради 

7. Реалізація проекту-переможця «Розвиток 

сільського зеленого та екологічного 

туризму як планомірна складова 

економічного розвитку Березнівського 

району» Програми Європейського Союзу 

«Підтримка політики регіонального 

Відділ культури і туризму 

райдержадміністрації, виконком 

Марининської сільської ради 



 

 13 

№ 

пор. 
Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

розвитку в Україні»  

 

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

фінансування; 

налагодження дієвого контролю за дотриманням чинних законодавчих і 

нормативних актів у сфері містобудування; 

вирішення проблем територіальних громад шляхом реалізації проектів та 

програм розвитку місцевого самоврядування. 

 

  3.4. Житлове будівництво 

 

Основна ціль на 2014 рік - створення умов для будівництва житла для 

громадян. 

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік 

 

 № 

пор. 
Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

1. Реалізація завдань: 

-програми будівництва (придбання) 

доступного житла у Березнівському 

районі на 2011 - 2017 роки; 

-районної      цільової          програми 

індивідуального житлового будівництва 

у сільській місцевості “Власний дім” на 

2010-2015 роки   

Відділ містобудування та архітектури 

райдержадміністрації, виконкоми 

сільських, селищної, міської рад 

2. Будівництво багатоквартирного 

житлового будинку в місті Березне по 

вул.Андріївська, 63а  

Відділ містобудування та архітектури 

райдержадміністрації 

 

Очікуваний результат: 
введення в експлуатацію в 2014 році - 14 тис. метрів квадратних загальної площі 

житла. 

 

3.5. Житлово - комунальне господарство 

 

Основні цілі на 2014 рік:  
модернізація та технічне переоснащення житлово-комунального господарства;  

покращення фінансового стану галузі та якості надання житлово – комунальних 

послуг. 

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік 

 

№ 

пор. 
Завдання та заходи Відповідальні за виконання 
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№ 

пор. 
Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

1. Реалізація завдань: 

-програми реформування і розвитку 

житлово-комунального господарства 

Березнівського району на 2010-2014 

роки; 

-програми “Питна вода Березнівського 

району” на 2006-2020 роки; 

-програми реформування і розвитку 

сільського комунального господарства 

Березнівського району на 2011 – 2015 

роки 

Відділ житлово-комунального 

господарства райдержадміністрації 

2. Приведення тарифів на житлово- 

комунальні послуги до економічно 

обґрунтованого рівня, який має включати 

інвестиційну складову для забезпечення 

підвищення якості надання зазначених 

послуг 

Відділ житлово-комунального 

господарства райдержадміністрації, 

виконкоми селищної та міської рад 

3.  Запровадження ефективних форм 

експлуатації житлового фонду шляхом 

створення об‟єднань співвласників 

багатоквартирних будинків 

Відділ житлово-комунального 

господарства райдержадміністрації,  

виконкоми селищної та міської рад 

4. Проведення капітального та поточного 

ремонтів комунального житлового фонду  

Виконкоми селищної та міської рад, 

відділ житлово-комунального 

господарства райдержадміністрації 

5. Оснащення житлового фонду м.Березне 

побудинковими засобами обліку 

холодної води та теплової енергії 

Виконком Березнівської міської ради, 

комунальне підприємство 

“Березневодоканал”, комунальне 

підприємство “Березнекомуненергія” 

6. Відновлення роботи очисних споруд в 

смт.Соснове шляхом проведення 

реконструкції всієї системи 

водовідведення 

Виконком Соснівської селищної ради 

7. Встановлення станцій доочищення 

питної води в дошкільних навчальних 

закладах району 

Виконкоми сільських, міської рад, 

управління освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації 

8. Завершення робіт з винесення в натурі 

меж ділянок існуючих об'єктів 

благоустрою зеленого господарства 

Виконкоми Бистрицької, Губківської, 

Кам'янської, Моквинської сільських, 

Соснівської селищної рад 

9. Виготовлення проектів зон санітарної 

охорони артезіанських свердловин 

Виконком Березнівської міської ради, 

комунальне підприємство 

“Березневодоканал”, ТДВ “Березне 

райсількомунгосп” (за згодою) 

10. Проведення капітальних та поточних 

ремонтів систем централізованого 

водопостачання в сільських населених 

пунктах району 

Відділ житлово-комунального 

господарства райдержадміністрації, 

виконкоми сільських, селищної, 

міської рад, ТДВ “Березне 

райсількомунгосп” (за згодою) 
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№ 

пор. 
Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

11. При наявності коштів з Державного 

бюджету 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) 

12. Проведення районного конкурсу 

“Населений пункт найкращого 

благоустрою та підтримки громадського 

порядку” 

Районна комісія з підведення 

підсумків щорічного конкурсу 

“Населений пункт найкращого 

благоустрою та підтримки 

громадського порядку” 

13. Проведення капітального ремонту 

покрівлі адміністративної будівлі по 

вул.Київська, 7 в місті Березне 

Районна державна адміністрація 

14. Проведення капітального ремонту 

водонапірної башти с.Зірне 

Відділ житлово-комунального 

господарства райдержадміністрації, 

виконком Зірненської сільської ради, 

ТДВ "Березне райсількомунгосп" (за 

згодою) 

 

Очікуваний результат: 
зменшення питомих витрат електроенергії та природного газу на виробництво 

та надання житлово-комунальних послуг на 10 відс.; 

проведення капітального ремонту: мереж теплопостачання – 0,7 км, 

водопровідних мереж – 1,3 км, каналізаційних мереж – 0,3 км; 

збільшення кількості об'єднань співвласників багатоквартирних житлових 

будинків з утримання та обслуговування житлового фонду. 

 

3.6. Транспортно-дорожній комплекс 

 

Основні цілі на 2014 рік:  
покращення якості надання автотранспортних послуг населенню та підвищення 

безпеки перевезень; 

забезпечення регулярним автобусним сполученням сільських населених пунктів. 

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік 

 

  № 

пор. 
Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

1. Реалізація завдань і заходів районної 

цільової програми підвищення рівня 

безпеки дорожнього руху на період до 

2016 року 

Березнівський районний відділ 

управління Міністерства внутрішніх 

справ України в Рівненській області, 

управління освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації, філія 

“Березнівський райавтодор” ДП 

“Рівненський облавтодор” ПАТ “ДАК 

“Автомобільні дороги України” (за 

згодою), сектор інфраструктури 
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  № 

пор. 
Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

райдержадміністрації 

2. Розвиток і вдосконалення мереж 

регулярних транспортних сполучень, 

згідно з потребами населення 

Сектор інфраструктури 

райдержадміністрації 

3. Продовжити роботу з оновлення 

рухомого автомобільного парку  

приватних перевізників 

Сектор інфраструктури 

райдержадміністрації, приватні 

перевізники (за згодою) 

4. Облаштування автобусних зупинок та 

встановлення дорожніх знаків в селах 

Вітковичі, Маринин, Моквин, Новий 

Моквин та місті Березне відповідно до 

норм та стандартів  

 

Виконкоми Вітковицької, 

Марининської, Моквинської 

сільських, Березнівської міської рад, 

сектор інфраструктури 

райдержадміністрації, філія 

“Березнівський райавтодор” ДП 

“Рівненський облавтодор” ПАТ “ДАК 

“Автомобільні дороги України” (за 

згодою) 

5. Ремонт доріг комунальної власності в 

населених пунктах району  

Виконкоми сільських, селищної, 

міської рад, сектор інфраструктури 

райдержадміністрації 

6. 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 

7. Ремонт дорожнього покриття по                

вул. Островського м.Березне 

Виконком Березнівської міської ради, 

сектор інфраструктури 

райдержадміністрації 

 

Очікуваний результат: 
збільшення обсягів автомобільних перевезень пасажирів; 

зниження рівня дорожньо-транспортного травматизму, зменшення кількості 

дорожньо-транспортних пригод. 

 

 

3.7. Енергозабезпечення та енергозбереження 

 

Основні цілі на 2014 рік: 
забезпечення надійного та безперебійного постачання споживачам району 

електричної енергії і природного газу, розвиток та технічне переоснащення 

енергетичного обладнання, підвищення платіжної дисципліни споживачів; 
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впровадження заходів з енергоефективності і енергозбереження, використання 

нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії, малої гідро- і теплоенергетики у 

галузях господарського комплексу та соціальної сфери району. 

 

 

 

 

 

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік 

 

№ 

пор. 
Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

1. Реалізація завдань програми 

електрифікації новозбудованих вулиць 

сільських населених пунктів району на 

період до 2015 року 

Відділ  житлово-комунального 

господарства райдержадміністрації, 

виконкоми сільських, селищної, 

міської рад 

2. Забезпечення розвитку та надійної 

експлуатації систем електропостачання 

району:  

-будівництво нових та реконструкція 

існуючих повітряних ліній електро-

передач, трансформаторних підстанцій;  

-заміна аварійних дерев‟яних опор та 

реконструкція електричних на лініях 

електропередач в населених пунктах 

району; 

-заміна КТП-85 в селі Бистричі на більш 

потужнішу або встановлення додаткової 

підстанції 

Березнівська дільниця ПАТ “АЕС 

Рівнеобленерго” (за згодою) 

3. Розвиток та модернізація систем 

газопостачання району:  

-завершення будівництва підвідних 

газопроводів до сіл Голубне, Поліське;  

-будівництво підвідного газопроводу 

високого тиску, газопроводу середнього 

тиску та трьох ГРП в місті Березне 

(південна частина) 

Березнівське управління по 

експлуатації газового господарства 

ПАТ “Рівнегаз” (за згодою) 

4. Сприяння впровадженню 

енергозберігаючих заходів суб‟єктами 

господарювання району 

Відділ  житлово-комунального 

господарства райдержадміністрації, 

виконкоми сільських, селищної, 

міської рад, суб‟єкти господарювання 

району (за згодою) 

5. Проведення робіт з влаштування 

зовнішнього освітлення в населених 

пунктах району 

Відділ  житлово-комунального 

господарства райдержадміністрації, 

виконкоми сільських, селищної, 

міської рад 

6. Розроблення для бюджетної сфери 

району лімітів споживання енергоносіїв 

(електроенергії, газу, теплопостачання і 

води) з урахуванням вимог чинного 

Відділ  житлово-комунального 

господарства райдержадміністрації 
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законодавства 

7. Збільшення обсягів використання 

нетрадиційних джерел енергії та 

альтернативних видів палива 

 

 

Відділ  житлово-комунального 

господарства райдержадміністрації, 

виконкоми сільських, селищної, 

міської рад, суб‟єкти господарювання 

району (за згодою) 

8. З метою залучення в район інвестиційних 

коштів, покращення якості 

електропостачання населенню сприяти 

будівництву малих ГЕС на річці Случ  

ТОВ “Енергетична компанія “Случ” (за 

згодою) 

 

Очікуваний результат: 
зменшення кількості аварійних ситуацій та перебоїв енергопостачання; 

забезпечення будівництва, модернізації та реконструкції електричних та 

газових мереж і обладнання; 

економія паливно-енергетичних ресурсів за рахунок виконання 

енергозберігаючих, енергоефективних заходів, в тому числі за рахунок використання 

нетрадиційних джерел енергії та альтернативних видів палива.  
 

3.8. Зовнішньоекономічна діяльність 

 

Основна ціль на 2014 рік - встановлення та поглиблення економічних, 

інвестиційних, соціальних, освітніх, екологічних, культурних, туристичних та інших 

відносин з регіонами іноземних країн. 

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік 

 

№ 

пор. 
Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

1. Реалізація завдань районної програми 

розвитку міжнародного співробітництва 

та міжрегіональної співпраці на 2013 - 

2015 роки 

Відділ економічного розвитку і 

торгівлі  райдержадміністрації,  

управління освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації,  відділ 

культури і туризму 

райдержадміністрації, Березнівське 

районне споживче товариство (за 

згодою) 

2. Налагодження міжнародного 

співробітництва у галузях лісового, 

житлово-комунального господарства,   

освіти та охорони здоров'я 

Райдержадміністрація, районна рада, 

ДП “Березнівське лісове 

господарство” (за згодою), ДП 

“Соснівське лісове господарство” (за 

згодою) 

 

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. 
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3.9. Торгівля та послуги 

 

Основні цілі на 2014 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 2014 рік 

 

№ 

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 

Відділ економічного розвитку і 
торгівлі  райдержадміністрації, 
виконкоми сільських, селищної, 
міської рад 

2. Сприяння місцевим виробникам в 
організації торгівлі продукцією власного 
виробництва, створення належних умов 
для реалізації зазначеної продукції в 
торговельній мережі району 

Управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації, відділ 
економічного розвитку і торгівлі  
райдержадміністрації,  виконкоми 
сільських, селищної, міської рад, 
суб‟єкти господарювання району (за 
згодою) 

3. Сприяння розширенню мережі сучасних 
об‟єктів торгівлі різних форм власності  

Відділ економічного розвитку і 
торгівлі  райдержадміністрації, 
виконкоми сільських, селищної, 
міської рад, суб‟єкти господарювання 
району (за згодою) 

4. Розвиток служби побуту у сільській 
місцевості: 

Відділ економічного розвитку і 
торгівлі  райдержадміністрації,  
виконкоми Городищенської, 
Друхівської, Моквинської, 
Полянської сільських, Березнівської 
міської  рад, суб‟єкти 
господарювання району (за згодою) 

4.1. -надання перукарських послуг в селах 
Друхів, Поляни; 

4.2. -надання послуг з ремонту та пошиття 
взуття в селі Городище 

4.3. -надання послуг з ремонту та пошиття 
одягу в селах Друхів, Моквин та місті 
Березне 

 

Очікуваний результат: 
забезпечення зростання обсягів роздрібної торгівлі та подальше впровадження 

сучасних стандартів торговельного обслуговування населення;  

      розширення мережі підприємств побутового обслуговування населення. 
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3.10. Фінансово-бюджетна сфера та податкова політика 

 

Основні цілі на 2014 рік:  

забезпечення збалансованості показників бюджету на 2014 рік; 

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 2014 рік 
 

№ 

пор. 
Завдання та заходи Відповідальні за  виконання 

1.  Виконання заходів районної програми 

підвищення рівня знань податкового 

законодавства, якості обслуговування 

платників податків та збільшення 

надходжень до місцевого бюджету на 

2012-2016 роки 

Березнівське відділення 

Костопільської об‟єднаної державної   

податкової інспекції Головного 

управління Міндоходів у Рівненській 

області 

2. Забезпечити виконання затверджених 

показників із надходження податків і 

зборів до бюджетів усіх рівнів 

 

Березнівське відділення 

Костопільської об‟єднаної державної   

податкової інспекції Головного 

управління Міндоходів у Рівненській 

області, фінансове управління 

райдержадміністрації 

3. Забезпечити скорочення податкового 

боргу підприємств-боржників до 

бюджетів усіх рівнів 

Березнівське відділення 

Костопільської об‟єднаної державної   

податкової інспекції Головного 

управління Міндоходів у Рівненській 

області 

4. Сприяння зменшенню кількості  

збиткових підприємств 

Березнівське відділення 

Костопільської об‟єднаної державної   

податкової інспекції Головного 

управління Міндоходів у Рівненській 

області 

5. Здійснення комплексу заходів щодо 

детінізації економіки 

Березнівське відділення 

Костопільської об‟єднаної державної  

податкової інспекції Головного 

управління Міндоходів у Рівненській 

області 

6. Забезпечення збалансованості показників 

бюджету на 2014 рік 

Фінансове управління 

райдержадміністрації 
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№ 

пор. 
Завдання та заходи Відповідальні за  виконання 

7. 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 

8. Забезпечення постійного контролю за 

ефективним та раціональним 

використанням коштів бюджетів усіх 

рівнів 

Фінансове управління 

райдержадміністрації 

 

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

податкового боргу до бюджетів усіх рівнів; 

цільове та ефективне використання бюджетних коштів. 

 

3.11. Лісове господарство 

 

Основна ціль на 2014 рік - розширене відтворення, збереження та охорона 

лісів, підвищення продуктивності насаджень. 

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік 

 

№ 

пор. Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

1. Забезпечення виконання регіональної 

програми „Ліси Рівненщини” 

ДП „Березнівське лісове господарство” 

(за згодою), ДП „Соснівське лісове 

господарство” (за згодою), ДП 

„Спеціалізоване лісогосподарське 

агропромислове підприємство 

„Березнівський держспецлісгосп” (за 

згодою) 

2. Збільшення лісистості території району ДП „Березнівське лісове господарство” 

(за згодою), ДП „Соснівське лісове 

господарство” (за згодою), ДП 

„Спеціалізоване лісогосподарське 

агропромислове підприємство 

„Березнівський держспецлісгосп” (за 

згодою) 

3. Посилення охорони лісів від пожеж, 

шкідників та хвороб лісу 

 

ДП „Березнівське лісове господарство” 

(за згодою), ДП „Соснівське лісове 

господарство” (за згодою), ДП 

„Спеціалізоване лісогосподарське 

агропромислове підприємство 

„Березнівський держспецлісгосп” (за 

згодою) 
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№ 

пор. Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

4. Вирощування садивного матеріалу в 

розсадниках 

ДП „Березнівське лісове господарство” 

(за згодою), ДП „Соснівське лісове 

господарство” (за згодою), ДП 

„Спеціалізоване лісогосподарське 

агропромислове підприємство 

„Березнівський держспецлісгосп” (за 

згодою) 

5. Будівництво лісових доріг, що 

сприятиме покращенню сполучення 

між сільськими населеними пунктами 

ДП „Березнівське лісове господарство” 

(за згодою), ДП „Соснівське лісове 

господарство” (за згодою), ДП 

„Спеціалізоване лісогосподарське 

агропромислове підприємство 

„Березнівський держспецлісгосп” (за 

згодою) 

6. Здійснення озеленення соціальних 

об'єктів 

ДП „Березнівське лісове господарство” 

(за згодою), ДП „Соснівське лісове 

господарство” (за згодою), ДП 

„Спеціалізоване          лісогосподарське 

агропромислове підприємство 

„Березнівський держспецлісгосп” (за 

згодою) 

 

Очікуваний результат: 
проведення робіт із лісовідновлення та лісорозведення; 

вирощування садивного матеріалу. 

 

3.12. Управління об'єктами спільної власності  

територіальних громад району 

 

Основна ціль на 2014 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 2014 рік  
 

№ 

пор. 
Завдання і заходи Відповідальні за виконання 

1. Забезпечення ефективного управління 

об„єктами спільної власності 

територіальних громад району 

Відділ економічного розвитку і 

торгівлі  райдержадміністрації, 

структурні підрозділи 

райдержадміністрації 

2. Здійснення обліку об'єктів спільної 

власності територіальних громад 

району 

Відділ економічного розвитку і 

торгівлі  райдержадміністрації 

3. Проведення моніторингу фінансової 

діяльності комунальних підприємств  

району 

Відділ економічного розвитку і 

торгівлі  райдержадміністрації 
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№ 

пор. 
Завдання і заходи Відповідальні за виконання 

4. 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 

5. Фінансове забезпечення виконання 

рішень суду щодо визнання права 

власності на об‟єкти спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, 

міста району 

Райдержадміністрація, районна рада 

 

Очікуваний результат: 
підвищення ефективності управління об„єктами спільної власності 

територіальних громад району. 

 

3.13. Розвиток підприємництва 

 

Основні цілі на 2014 рік:  
забезпечення реалізації в районі державної регуляторної політики у сфері 

підприємницької діяльності; 

створення в районі сприятливого клімату для організації та ведення власної 

справи; 

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 2014 рік 

 

№ 

пор. 
Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

1. Реалізація завдань програми розвитку 

малого і середнього підприємництва в 

Березнівському районі на 2013 - 2014 

роки 

Відділ економічного розвитку і торгівлі  

райдержадміністрації  

2. Забезпечення фінансово-кредитної 

підтримки розвитку малого і 

середнього бізнесу за рахунок  коштів 

районного бюджету 

Фінансове управління 

райдержадміністрації, відділ 

економічного розвитку і торгівлі 

райдержадміністрації 

3. Забезпечення реалізації в районі 

державної регуляторної політики у 

сфері підприємництва:  

дотримання вимог щодо прозорості 

діяльності під час підготовки, 

прийняття, відстеження 

результативності та перегляду 

регуляторних актів 

Структурні              підрозділи   

райдержадміністрації  
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№ 

пор. 
Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

4. Надання організаційної та 

інформаційно-консультаційної 

допомоги суб'єктам підприємницької 

діяльності 

Відділ економічного розвитку і торгівлі  

райдержадміністрації, Березнівське 

відділення Костопільської об‟єднаної   

державної податкової інспекції 

Головного управління Міндоходів у 

Рівненській області, Управління 

Пенсійного фонду України в 

Березнівському районі 

5. Забезпечення видачі документів 

дозвільного характеру відповідно до 

законодавства 

Державний адміністратор 

райдержадміністрації 

 

Очікуваний результат: 
зростання кількості малих підприємств та збільшення чисельності фізичних осіб 

– суб‟єктів підприємницької діяльності.  

  

 

ІV. СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ В РАЙОНІ 

ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СОЦІАЛЬНІЙ ТА ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРАХ 

 

 4.1. Доходи населення та пенсійне забезпечення 

 

Основні цілі на 2014 рік: 
забезпечення зростання реальних доходів населення; 

вжиття заходів щодо недопущення заборгованості із виплати заробітної плати; 

стабільне функціонування пенсійної системи; 

забезпечення контролю за повнотою та своєчасністю сплати суб‟єктами 

господарювання єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування. 

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік 

 

№ 

пор. 
Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

1. Сприяння зростанню рівня оплати 

праці та недопущення зниження 

реальних доходів населення 

Управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації 

2. Забезпечення своєчасного і в повному 

обсязі фінансування виплати пенсій та 

грошової допомоги 

Управління Пенсійного фонду 

України в Березнівському  районі  

3. Проведення перерахунків пенсій 

відповідно до чинного законодавства 

та прийнятих урядових рішень 

Управління Пенсійного фонду 

України в Березнівському  районі  
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4. Посилення контролю за 

відшкодуванням витрат на виплату та 

доставку пільгових пенсій та 

повнотою сплати збору на обов'язкове 

державне пенсійне страхування з 

окремих видів господарських 

операцій 

Управління Пенсійного фонду 

України в Березнівському районі 

5. Забезпечення своєчасних розрахунків 

суб'єктів господарювання зі сплати 

єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування 

Березнівське відділення 

Костопільської об‟єднаної державної  

податкової інспекції Головного 

управління Міндоходів у Рівненській 

області, управління Пенсійного 

фонду України в Березнівському 

районі 

6. Забезпечення контролю за 

дотриманням суб‟єктами 

господарювання законодавчо 

встановлених мінімальних гарантій в 

оплаті праці  

Управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації 

 

Очікуваний результат: 
           збільшення рівня оплати праці; 

           забезпечення стабільності системи пенсійного забезпечення. 
 

4.2. Ринок праці та зайнятість населення 

 

Основна ціль на 2014 рік - підвищення рівня зайнятості населення, 

забезпечення соціального захисту безробітних, підвищення їх 

конкурентоспроможності на ринку праці. 

 

 

 

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік  

 

№ 

пор. Завдання та заходи Відповідальні за  виконання 

1. Забезпечення виконання програми 

зайнятості населення Березнівського 

району на період до 2017 року 

Управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації, 

Березнівський районний центр 

зайнятості 

2. Вжити заходів щодо розширення 

мережі робочих місць за рахунок 

розвитку ініціативи до самостійної 

зайнятості населення для чого створити 

в районі за рахунок усіх джерел 

фінансування не менше 890 нових 

робочих місць 

Березнівський районний центр 

зайнятості 

3. Працевлаштувати на вільні та Березнівський районний центр 
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№ 

пор. Завдання та заходи Відповідальні за  виконання 

новоутворені робочі місця 1310 

незайнятих громадян 

зайнятості 

4. Орієнтація безробітних на 

самозайнятість шляхом виплати 

одноразової допомоги по безробіттю  35 

безробітним для зайняття 

підприємницькою діяльністю 

Березнівський районний центр 

зайнятості 

5. Працевлаштувати 20 безробітних на 

нове робоче місце з компенсацією 

роботодавцям витрат у розмірі єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування  

Березнівський районний центр 

зайнятості 

6. З метою покращення благоустрою 

населених пунктів району, розвитку 

побутових послуг, надання допомоги 

інвалідам та громадянам похилого віку 

організувати оплачувані громадські 

роботи для 680 безробітних 

Березнівський районний центр 

зайнятості 

7. Забезпечити виконання 

профорієнтаційних заходів, 

спрямованих на активізацію 

незайнятого населення шляхом 

проведення семінарів з техніки пошуку 

роботи, поглибленої орієнтації, днів 

інформації, ярмарків професій та інше 

Березнівський районний центр 

зайнятості 

8. З метою відтворення робочої сили, 

підвищення конкурентоздатності 

незайнятих громадян направити на 

профнавчання 460 безробітних. 

Надавати перевагу перепідготовці на 

замовлення роботодавців 

Березнівський районний центр 

зайнятості 

 

 

 

 

Очікуваний результат: 
збільшення порівняно з 2013 роком рівня працевлаштування незайнятих 

громадян; 

зниження рівня зареєстрованого безробіття. 

 

4.3. Соціальний захист населення 

 

Основні цілі на 2014 рік:  
організація ефективної системи соціальної допомоги населенню шляхом 

забезпечення призначення усіх видів соціальної допомоги за однією заявою; 

забезпечення дієвості і стабільності соціального захисту громадян. 

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік 
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№ 

пор. 
Завдання та заходи Відповідальні за  виконання 

1. Забезпечення виплати всіх видів 

державних соціальних допомог, пільг та 

компенсацій відповідно до Закону 

України “Про Державний бюджет на 

2014 рік”  

Управління  соціального захисту  

населення райдержадміністрації 

 

2. Реалізація заходів загальнодержавних та 

регіональних галузевих програм у сфері 

соціального захисту 

Управління  соціального захисту  

населення райдержадміністрації 

3. Надання одноразової грошової 

допомоги пенсіонерам, інвалідам, 

ветеранам війни і праці, одиноким 

непрацездатним громадянам та іншим 

найбільш незахищеним верствам 

населення 

Управління  соціального захисту  

населення райдержадміністрації, 

виконкоми сільських, селищної, 

міської рад 

4. Забезпечення необхідних умов 

проживання одиноких пенсіонерів та 

інвалідів в стаціонарному відділенні 

села Друхів. Проведення капітального 

ремонту кухні та придбання 

необхідного обладнання 

Комунальний заклад „Територіальний 

центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)” 

Березнівської районної ради, 

управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації 

5. Забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів 

та інших окремих категорій населення 

технічними та іншими засобами 

реабілітації 

Управління  соціального захисту 

населення райдержадміністрації 
  

6. Забезпечення ветеранів війни, інвалідів 

та громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи санаторно-

курортними путівками 

Управління  соціального захисту 

населення райдержадміністрації 

  

Очікуваний результат: 
соціальна підтримка вразливих груп населення району; 

виплата державних соціальних допомог, компенсацій сім‟ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім‟ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам; 

оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

 

4.4. Охорона здоров’я  

 

Основні цілі на 2014 рік: 
підвищення якості та доступності медичних послуг, профілактика та раннє 

виявлення захворювань, особливо у жителів сільської місцевості; 

пріоритетний розвиток первинної медичної допомоги; 

участь у створенні єдиної системи надання екстренної медичної допомоги 

населенню району; 

підвищення ефективності профілактичної роботи, зниження рівня 

захворюваності, інвалідності та смертності населення;  

раннє виявлення захворювань, передусім соціально значимих: серцево-

судинних, онкологічних, туберкульозу, СНІДу; 
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забезпечення імунопрофілактики; 

зміцнення матеріально - технічної бази галузі. 

 

Основні завдання та заходи на 2014 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, лікувально-
профілактичні заклади району  

2. Завершення структуризації галузі за 
рівнями надання медичної допомоги: 
-створення консультативно- 
діагностичного центру на базі 
поліклініки комунального закладу 
охорони здоров'я “Березнівська 
центральна районна лікарня” 
Березнівської районної ради; 
-створення відділення невідкладної 
(екстреної) медичної допомоги 
комунального закладу охорони 
здоров'я “Березнівська центральна 
районна лікарня” Березнівської 
районної ради 

Відділ охорони здоров'я  
райдержадміністрації, лікувально-
профілактичні заклади району 

3. Продовження роботи щодо формування 
оптимальної мережі закладів 
первинного рівня надання медичної 
допомоги: 
-реорганізація в амбулаторії загальної 
практики-сімейної медицини 
фельдшерсько-акушерських пунктів 
сіл Зірне, Городище, Кам‟янка, 
Поляни; 
-реорганізація Березнівського 
відділення загальної практики сімейної 
медицини з створенням трьох 
амбулаторій загальної практики-
сімейної медицини в місті Березне 

Відділ охорони здоров'я  
райдержадміністрації,  комунальний 
заклад охорони здоров‟я 
„Березнівський районний центр 
первинної медичної допомоги” 
Березнівської районної ради 

4. Удосконалення організації 
кваліфікованого медичного супроводу 
дітей та вагітних жінок на всіх етапах 
надання медичної допомоги, медичне 
забезпечення дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування  

Відділ охорони здоров'я  
райдержадміністрації, лікувально-
профілактичні заклади району 

5. Зміцнення матеріально – технічної бази 
лікувально – профілактичних закладів 
району, зокрема, у Соснівській  
амбулаторії загальної практики-
сімейної медицини: завершити заміну 
вікон на металопластикові;  
провести капітальний ремонт системи  
опалення та заміну твердопаливного 
котла;  

Відділ охорони здоров'я  
райдержадміністрації, лікувально-
профілактичні заклади району 
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№ 

пор. 
Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

придбати цифровий флюорограф  

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

Відділ охорони здоров'я  
райдержадміністрації, лікувально-
профілактичні заклади району 

7. Забезпечення імунопрофілактики та 
поліпшення якості профілактичних 
оглядів населення щодо раннього 
виявлення захворювань 

Відділ охорони здоров'я  
райдержадміністрації, лікувально-
профілактичні заклади району 

8. 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, лікувально-
профілактичні заклади району 

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

Відділ охорони здоров'я  
райдержадміністрації,  лікувально-
профілактичні заклади району  

10. Сприяння діяльності громадської 
організації „Лікарняна каса Рівненської 
області”,  добровільному медичному 
страхуванню з метою покращення 
забезпечення медикаментозного 
лікування населення району та 
підготовки до переходу до 
обов‟язкового державного соціального 
медичного страхування 

Відділ охорони здоров'я  
райдержадміністрації, лікувально-
профілактичні заклади району 

11. Проведення інформаційної та освітньо-

роз‟яснювальної роботи серед 

населення щодо формування здорового 

способу життя та профілактики 

захворювань 

Відділ охорони здоров'я  
райдержадміністрації, лікувально-
профілактичні заклади району 

12. Проведення капітального ремонту 

ФАПів сіл Антонівка, Кургани 

Комунальний заклад охорони здоров‟я 

„Березнівський районний центр 

первинної медичної допомоги” 

Березнівської районної ради, виконком 

Кам‟янської сільської ради 

Очікуваний результат: 
збільшення до 8,0 відс. чисельності лікарів загальної практики-сімейної 

медицини у загальній чисельності лікарів; 

охоплення диспансерним оглядом 99,0 відс. вагітних жінок; 

охоплення   профілактичним   медичним    оглядом   та     диспансеризацією  

99,5 відс. дітей; 

підвищення рівня виявлення злоякісних новоутворень на ранніх стадіях на 5,6 

відс. та відповідно зниження смертності від онкологічних захворювань на 0,6 відс.; 

зменшення коефіцієнтів малюкової смертності на 0,5 відс. та вжиття всіх 

заходів щодо запобігання материнській смертності;  

охоплення 95,3 відс. населення віком від 15 років і старше 

рентгенфлюорографічним обстеженням; 
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зниження показника смертності від туберкульозу на 10,0 відс. 

 

4.5. Освіта 

 

Основні цілі на 2014 рік: 
забезпечення громадянам належних умов доступу до якісної освіти; 

розширення мережі дошкільних навчальних закладів, збільшення чисельності 

дітей, охоплених дошкільною освітою; 

розвиток матеріально-технічної бази галузі. 

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік 

 

№ 

пор. 

Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

1.  Реалізація завдань загальнодержавних та 

регіональних галузевих цільових 

програм в галузі  освіти 

Управління освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації 

2.  

 

Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на: 

-будівництво школи у селі Михалин; 

-реконструкцію приміщення 

Яцьковицької загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів з подальшою її добудовою; 

-добудову приміщення Вітковицького 

навчально-виховного комплексу 

“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний  навчальний заклад”; 

-добудову приміщення Бистрицького, 

навчально-виховного комплексу 

“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний  навчальний заклад”; 

-добудову приміщення Прислуцького 

навчально-виховного комплексу 

“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дитячий садок”; 

-добудову приміщення Грушівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 

-будівництво дошкільного навчального 

закладу села Балашівка 

Управління освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації, виконкоми 

Балашівської, Бистрицької, 

Вітковицької,  Грушівської,   

Прислуцької, Яцьковицької сільських 

рад 

3.  Проведення капітального ремонту: 

-фасаду Балашівського навчально-

виховного комплексу “Колегіум – 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів”; 

-покрівель Городищенської та 

Марининської загальноосвітніх шкіл І-

ІІІ ступенів, Бистрицького навчально-

виховного комплексу “Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 

навчальний заклад”; 

-покрівель дошкільних навчальних 

закладів в селах Балашівка, Городище, 

Управління освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації, виконкоми 

Балашівської, Бистрицької, 

Городищенської, Друхівської, 

Малинської,  Марининської, 

Моквинської, Полянської, Яринівської 

сільських, Березнівської міської рад 
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Маринин, Поляни, Яринівка; 

-підлоги у Друхівській загальноосвітній 

школі І-ІІІ ступенів; 

-системи опалення дошкільих 

навчальних закладів "Росинка" села 

Моквин, “Ромашка” міста Березне; 

-спортивної зали Малинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

4.  Розпочати будівництво дошкільного 

навчального закладу в місті Березне 

Виконком Березнівської міської ради 

5.  Провести реконструкцію системи 

водовідведення в дошкільному 

навчальному закладі села Голубне 

Виконком Голубненської сільської  ради 

6.  Розпочати будівництво Лінчинської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Управління освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації, виконком 

Балашівської сільської ради 

7.  Заміна вікон на металопластикові у 

приміщенні Орлівської, Малинської, 

Березнівської №2 загальноосвітніх шкіл 

І-ІІІ ступенів 

Управління освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації 

8. Провести обробку вогнезахисними 

сумішами дерев‟яних конструкцій 

горищних приміщень та покрівель 

будівель навчальних закладів 

Управління освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації 

9. Встановлення твердопаливного котла у 

Друхівській загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів 

Управління освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації 

10. Проведення реконструкції приміщення 

дошкільного навчального закладу у 

селах Тишиця, Богуші 

Управління освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації, виконком 

Тишицької сільської ради 

11. Відкриття додаткових дошкільних груп 

у Бистрицькому навчально-виховному 

комплексі “Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-дошкільний навчальний 

заклад”, Білківському, Кам‟янському,  

Моквинському дошкільних навчальних 

закладах 

Управління освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації, виконкоми 

Білківської, Бистрицької, Кам‟янської, 

Моквинської сільських рад 

12. Забезпечення навчально-комп‟ютерними 

комплексами  Великопільської, 

Великосовпівської, Лінчинської, 

Хотинської, Яблунівської 

загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів  

Управління освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації 

13. Підключення до мережі інтернет 

Балашівського, Білківського, 

Голубнівського, Городищенського, 

Зірненського, Кам‟янського, 

Полянського дошкільних навчальних 

закладів    

Управління освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації 

14. Підключення навчальних закладів до 

високошвидкісного безлімітного 

Управління освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації 
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Інтернету 

15. Забезпечення функціонування 

Інформаційної системи управління 

освітою 

Управління освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації 

16. Добудова внутрішніх вбиралень у 

приміщеннях Марининської, Тишицької 

загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, 

Губківської, Колодязнівської, 

Хотинської загальноосвітніх шкіл І-ІІ 

ступенів 

Управління освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації 

17. Продовжити реконструкцію навчально-

тренувального приміщення 

Березнівського ліцею-інтернату 

спортивного профілю 

Управління освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації 

 

Очікуваний результат: 
 стовідсоткове охоплення дітей повною загальною середньою освітою; 

 стовідсоткове охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою; 

           поліпшення матеріально-технічної бази галузі. 
 

4.6. Культура, духовність, туризм 

 

Основні цілі на 2014 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 2014 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 2011-2015 

роки 

Відділ культури і туризму 

райдержадміністрації, відділ 

економічного розвитку і торгівлі 

райдержадміністрації, виконкоми 

сільських, селищної, міської рад 

2.  Забезпечити збереження мережі 

бібліотек та сільських клубів 

Відділ культури і туризму 

райдержадміністрації 

3.  Провести в районі культурологічні 

заходи: Новорічно-Різдвяні свята, День 

Святого Миколая, свята населених 

пунктів, Івана Купала, тематичні 

вечори, присвячені Дню 8-го Березня, 

Дню народження Тараса Шевченка, 

Дню Перемоги, Дню Матері,  Дню 

молоді, Дню Незалежності України,  

Дню Покрови Пресвятої Богородиці та 

Відділ культури і туризму 

райдержадміністрації 
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українського козацтва, Збройних Сил 

України, День міста, професійні свята, 

огляди культурно-дозвіллєвих 

комплексів району, огляди-конкурси  

„Кращий за професією” та інші   

4.  Провести капітальний ремонт: 

-в клубних закладах сіл Кам'янка, 

Колодязне, Лінчин, Михалин, Моквин, 

Хмелівка, Яблунне, Яцьковичі, селища 

Соснове;  

-покрівлі клубних закладів сіл 

Більчаки, Малинськ, Малушка, 

Маринин, Поляни 

Виконкоми Балашівської, 

Великопільської, Кам'янської, 

Моквинської, Прислуцької, 

Хмелівської, Яцьковицької сільських та 

Соснівської селищної рад 

5. Ремонт фасаду будинку культури села 

Зірне 

Виконком Зірненської сільської ради 

6. Завершити будівництво 

Голубненського сільського клубу 

Відділ культури і туризму 

райдержадміністрації, виконком 

Голубненської сільської ради 

7. Провести капітальний ремонт 

комунального закладу „Березнівський 

районний будинок культури” (ремонт 

фасаду, заміна покрівлі) 

Відділ культури і туризму 

райдержадміністрації 

8. Провести ремонт у приміщенні 

центральної районної бібліотеки (вул. 

Андріївська, 1) 

Відділ культури і туризму 

райдержадміністрації 

9. Забезпечити поповнення бібліотечних 

фондів централізованої системи 

публічно-шкільних бібліотек району 

Відділ культури і туризму 

райдержадміністрації 

10. Замінити вікна на енергозберігаючі в 

комунальних закладах  „Березнівський 

районний будинок культури”, 

„Березнівський районний краєзнавчий 

музей”, центральній районній 

бібліотеці 

Відділ культури і туризму 

райдержадміністрації 

11. Вирішити питання будівництва 

фондосховища комунального закладу 

„Березнівський районний краєзнавчий 

музей” Березнівської районної ради 

Відділ культури і туризму 

райдержадміністрації 

12. Встановити сучасне опалення в 

клубних закладах сіл Білка, Бронне, 

Вітковичі, Губків, Маринин, Моквин, 

бібліотеці-філії села Тишиця 

 

Відділ культури і туризму 

райдержадміністрації, виконкоми 

Білківської, Бронської, Вітковицької, 

Губківської, Марининської, 

Моквинської, Тишицької сільських рад 

13. Придбати автобус для перевезення 

учасників художньої самодіяльності з 

обслуговування сільського глядача 

концертами, виставами 

Відділ культури і туризму 

райдержадміністрації 

14. Придбати музичні інструменти для 

комунального закладу “Березнівська 

музична школа” Березнівської районної 

ради 

Відділ культури і туризму 

райдержадміністрації 
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15. Збільшити кількість приватних садиб 

для прийому туристів в населених 

пунктах району 

Відділ культури і туризму 

райдержадміністрації 

16. Розробити нові туристичні та 

екскурсійні маршрути, створити 

мережу екологічних стежок  

Відділ культури і туризму 

райдержадміністрації 

17. Сприяти будівництву культових споруд 

з метою підвищення духовності 

мешканців району, зміцнення моралі та 

релігійних традицій населення 

Райдержадміністрація 

 18. Реалізація завдань районної програми 

підтримки книговидання місцевих 

авторів на 2013-2017 роки 

Відділ культури і туризму 

райдержадміністрації 

19. Провести капітальний ремонт покрівлі 

адміністративного приміщення, де 

розміщені та функціонують сільська 

рада, публічно-шкільна бібліотека, 

пункт громадського порядку та філія 

Березнівського  районного центру 

соціальних служб для сім‟ї, дітей та 

молоді 

Виконком Малинської сільської ради 

20. 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 

21.  Встановити пам'ятні знаки воякам УПА 

в селах Кам'янка, Малушка, Яблунне 

Відділ культури і туризму 

райдержадміністрації, виконкоми 

Великопільської, Кам'янської, 

Малинської сільських рад 

 

Очікуваний результат: 
збереження та примноження культурної спадщини; 

зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури району. 

 

4.7. Забезпечення підтримки сімей, дітей та молоді, гендерної рівності 
 

Основні цілі на 2014 рік: 
забезпечення права кожної дитини на виховання у сім'ї: усиновлення дітей-сиріт 

та дітей позбавлених батьківського піклування, створення та підтримка прийомних 

сімей; 

організація оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, формування 

здорового способу життя, профілактика негативних тенденцій у молодіжному 

середовищі. 

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік 

 

№ 

пор. 

Завдання та заходи Відповідальні за виконання 
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1. Реалізація завдань: 

-програми підтримки молоді в районі 

на 2009-2015 роки; 

-районної програми надання 

стипендій учням та студентам з 

багатодітних, малозабезпечених, 

неповних, функціонально-

неспроможних сімей, які проявляють 

успіхи у навчанні, на 2012-2014 роки 

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, 

Березнівський районний центр 

зайнятості, 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. Забезпечення стовідсоткового 

виявлення дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, та 

надання їм необхідної допомоги 

Служба у справах дітей 

райдержадміністрації,  Березнівський 

районний центр соціальних служб для 

сім‟ї, дітей та молоді 

4. 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 

5. 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   

6. Забезпечення стовідсоткового 

виявлення дітей та сімей, які 

перебувають у складних життєвих 

обставинах, та надання їм необхідної 

допомоги 

Служба у справах дітей 

райдержадміністрації, Березнівський 

районний центр соціальних служб для 

сім‟ї, дітей та молоді, управління 

освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації, відділ охорони 

здоров'я райдержадміністрації 

7. Організація відпочинку та 

оздоровлення дітей і молоді 

Управління освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації 

8. Сприяння реалізації права дитини на 

виховання в сім'ї, створення та 

функціонування прийомних сімей 

Служба у справах дітей 

райдержадміністрації, Березнівський 

районний центр соціальних служб для 

сім‟ї, дітей та молоді 
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9. Розвиток громадської активності 

молоді, підтримка молодіжних та 

дитячих громадських організацій 

Управління освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації 

 

10. Організувати та провести Відкритий 

молодіжний фестиваль „Горлиця” 

 

 

 

Управління освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації, Березнівський 

районний центр соціальних служб для 

сім‟ї, дітей та молоді, відділ культури і 

туризму райдержадміністрації 

 

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 2014 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 2014 рік 

 

№ 

пор. 
Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

1. Реалізація завдань програми розвитку 
футболу в Березнівському районі на 
2013-2016 роки  

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

2. Сприяння популяризації здорового 
способу життя та подолання 
суспільної байдужості до здоров‟я 
нації: 

 

2.1. -залучення громадян району до 
регулярних занять фізичною 
культурою та спортом, зокрема 
проведення районної спортивної гри 
“Сімейні перегони”; 
 

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

2.2. -облаштування спортивних 

майданчиків за місцем проживання та 

у місцях масового відпочинку 

населення 

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

3. Забезпечення проведення підготовки 
та участі спортсменів району, в тому 

Управління освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації  
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№ 

пор. 
Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

числі інвалідів-спортсменів та 
ветеранів, у чемпіонатах області, 
всеукраїнських змаганнях, 
чемпіонатах Європи,  літніх юнацьких 
спортивних іграх України та інших 
спортивних заходах  

4. Сприяння фінансовій підтримці 
спортивних клубів та спортивних 
громадських організацій 

Райдержадміністрація 

 

Очікуваний результат: 

охоплення фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою 

не менше 18 відс. жителів району; 

залучення до занять фізичною культурою і спортом не менше 10 відс. 

учнівської молоді. 

 

 

 

V. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ 

ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 
 

Основні цілі на 2014 рік: 

посилення організаційної та фінансової самостійності територіальних громад - 

сільських, селищної, міської рад; 

підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади та  посадових 

осіб органів місцевого самоврядування; 

підвищення ефективності державного управління; 

виконання райдержадміністрацією повноважень делегованих районною радою, 

в тому числі з управління майном спільної власності територіальних громад району. 

 

Основні завдання та заходи на 2014 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 

самоврядування 

2. Забезпечити дотримання вимог Законів 

України “Про державну службу”, “Про 

засади запобігання  і протидії корупції” 

Структурні підрозділи 

райдержадміністрації та її апарату, 

органи місцевого самоврядування 

3. Забезпечення проведення в районі І 

етапу щорічного Всеукраїнського  

конкурсу „Кращий державний 

службовець” 

Сектор кадрової роботи апарату 

райдержадміністрації 
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№ 

пор. 
Завдання і заходи Відповідальні виконавці 

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 

5. Організаційне забезпечення проведення 

спільних заходів у рамках взаємодії між 

органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування 

Структурні підрозділи 

райдержадміністрації  та її апарату 

6. Забезпечення належного фунціонування 

сектору “Центр надання 

адміністративних послуг” Березнівської 

районної державної адміністрації 

Відділ економічного розвитку і торгівлі 

райдержадміністрації, структурні 

підрозділи райдержадміністрації, 

територіальні органи міністерств та 

інших центральних органів виконавчої 

влади 

7. Взяти участь в конкурсі з добору 

кандидатів до Президентського 

кадрового резерву “Нова еліта нації” 

Сектор кадрової роботи апарату 

райдержадміністрації 

8. Забезпечення підвищення кваліфікації 

державних службовців у всіх сферах 

державного управління щодо 

професійної компетентності 

Сектор кадрової роботи апарату 

райдержадміністрації,  структурні 

підрозділи райдержадміністрації 

 

Очікуваний результат: 
створення ефективної системи управління - впровадження суспільно 

орієнтованого та прозорого механізму державного управління; 

надання фізичним та юридичним особам високоякісних адміністративних 

послуг, забезпечення ефективної роботи сектору “Центр надання адміністративних 

послуг” Березнівської районної державної адміністрації; 

підвищення рівня професійної компетентності державних службовців. 

 

 

VI. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ, 

ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ 

 

6.1. Охорона навколишнього природнього середовища 

 

Основні цілі на 2014 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 2014 рік 

 



 

 39 

№ 

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. Придбання сміттєзбиральних 

контейнерів для збору та 

транспортування твердих побутових 

відходів  

Райдержадміністрація, виконком 

Березнівської міської ради  

3. Облаштування площадок для 

встановлення контейнерів зі збору 

твердих побутових відходів в місті 

Березне, селах Городище, Орлівка 

Виконкоми Березнівської міської та 

Городищенської сільської рад 

4. Виготовлення проектно-кошторисної 

документації для запобігання 

розмиванню лівого берега річки Случ 

села Прислуч 

Райдержадміністрація, виконком 

Прислуцької сільської ради 

 

5. Проведення робіт щодо  знешкодження, 

шляхом контейнеризації, непридатних 

та заборонених до використання 

хімічних засобів захисту рослин на 

території Грушівської сільської ради 

Райдержадміністрація, виконком 

Грушівської сільської ради 

6. Будівництво мосту через річку Случ в 

селі Колодязне та ремонт понтонного 

мосту в селі Хотин 

Райдержадміністрація, виконком 

Прислуцької сільської ради 

7. Здійснення підготовчих робіт щодо 

створення  Національного природного 

парку “Соколині гори”  

Райдержадміністрація, управління 

Держземагентства у Березнівському 

районі Рівненської області, виконкоми 

Губківської, Марининської, 

Хмелівської сільських, Соснівської 

селищної рад, ДП “Соснівське лісове 

господарство” (за згодою), ДП 

„Спеціалізоване лісогосподарське 

агропромислове підприємство 

„Березнівський держспецлісгосп” (за 

згодою) 

 

Очікуваний результат: 
забезпечення ефективного використання коштів районного фонду охорони 

навколишнього природного середовища на реалізацію заходів з охорони довкілля; 

вивезення на утилізацію залишків непридатних хімічних засобів захисту 

рослин. 

 

6.2. Техногенна безпека 

 

Основна ціль на 2014 рік -  запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і 

подій техногенного та природного характеру, зниження негативних наслідків у разі їх 

виникнення. 

Основні завдання та заходи на 2014 рік 
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№ 

пор. 
Завдання і заходи Відповідальні за виконання 

1. 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 райдержадміністрації, 

виконкоми сільських, селищної, 

міської рад  

2. Впровадження на потенційно 

небезпечних об'єктах систем раннього 

виявлення надзвичайних ситуацій та 

оповіщення людей у разі їх 

виникнення 

Березнівський районний сектор 

Головного управління Державної 

служби з надзвичайних ситуацій 

України в Рівненській області, 

керівники об'єктів підвищеної 

небезпеки 

3. Поповнення запасів матеріально-

технічних ресурсів на випадок 

надзвичайних ситуацій 

Відділ з питань цивільного захисту  

населення  райдержадміністрації, 

Березнівський районний сектор 

Головного управління Державної 

служби з надзвичайних ситуацій 

України в Рівненській області 

 

4. Підвищення рівня матеріально-

технічного забезпечення 

протипожежних заходів  

Березнівський районний сектор 

Головного управління Державної 

служби з надзвичайних ситуацій 

України в Рівненській області 

5. Забезпечення функціонування  

місцевої пожежної команди в селі 

Малинськ 

 

 

 

 

Виконком Малинської сільської ради, 

Березнівський районний сектор 

Головного управління Державної 

служби з надзвичайних ситуацій 

України в Рівненській області, відділ 

з питань цивільного захисту 

населення райдержадміністрації 

 

Очікуваний результат: 
створення  підрозділу місцевої пожежної охорони; 

створення локальних систем виявлення загрози надзвичайних ситуацій на 

об‟єктах підвищеної небезпеки; 

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. 
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6.3. Протидія злочинності 

 

Основні цілі на 2014 рік: 
забезпечення активної протидії злочинності; 

ослаблення дії криміногенних факторів; 

формування правосвідомості громадян. 

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік 

 

№ 

пор. 
Завдання і заходи Відповідальні за виконання 

1. Реалізація завдань районної 

комплексної програми профілактики 

злочинності та правопорушень на 2011-

2015 роки 

 

 

Правоохоронні органи, структурні 

підрозділи райдержадміністрації та її 

апарату, територіальні органи 

міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади, виконкоми 

сільських, селищної, міської рад 

2. Протидія корупції та організованій 

злочинності, запобігання злочинності у 

сфері економіки 

Березнівський районний відділ 

управління Міністерства внутрішніх 

справ України в Рівненській області 

3. Мінімізація злочинного впливу на 

неповнолітніх та молодіжне 

середовище, профілактика та 

недопущення підліткової злочинності 

Березнівський районний відділ 

управління Міністерства внутрішніх 

справ України в Рівненській області, 

служба у справах дітей 

райдержадміністрації, виконкоми 

сільських, селищної, міської рад  

4. Запобігання розповсюдженню 

наркоманії та алкоголізму; 

боротьба з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів; 

обмеження незаконного обігу зброї 

Березнівський районний відділ 

управління Міністерства внутрішніх 

справ України в Рівненській області, 

відділ охорони здоров'я 

райдержадміністрації, управління 

освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації, служба у 

справах дітей райдержадміністрації, 

виконкоми сільських, селищної, міської 

рад  

5. Протидія рецидивної злочинності Березнівський районний відділ 

управління Міністерства внутрішніх 

справ України в Рівненській області 

 

Очікуваний результат: 
зниження рівня злочинності в районі; 

забезпечення охорони громадської безпеки та громадського порядку в районі.  

 

 

  

Керівник апарату адміністрації                                                                              Н.Стасюк 

 

 


