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ВСТУП 

 

Законодавчою та методичною основою розроблення Програми економічного і 

соціального розвитку Березнівського району на 2016 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 пропозицій структурних підрозділів 

райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади, суб‘єктів господарювання, виконавчих комітетів сільських, 

селищної, міської рад, з використанням статистичних даних про розвиток району за 

попередній та поточний роки, прогнозних тенденцій на 2016 рік. 

У Програмі визначено цілі, завдання та заходи економічного і соціального 

розвитку району на 2016 рік. 

 

І. ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І 

СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ БЕРЕЗНІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

 НА 2015 РІК 

 

В промисловій галузі району за 10 місяців цього року обсяг реалізованої 

промислової продукції склав 267,4 млн. грн., що становить 1,3% в обласному обсязі 

реалізації промислової продукції. 

У структурі обсягу реалізації 40,0% припадає на виробництво харчових 

продуктів, напоїв. 

Промисловими підприємствами проведено наступні енергозберігаючі заходи: 

- на ТОВ ―Бімол‖ замінено газовий котел на твердопаливний; 

-Хлібокомбінатом Березнівського районного споживчого товариства замінено 

газовий опалювальний котел на теплообмінник, що використовує технологічну пару 

твердопаливного котла та частковий капітальний ремонт  покрівлі виробничого цеху.  

Товариством ―Західна каолінова компанія‖ проведено модернізацію 

виробничого корпусу, зокрема  влаштовано  систему вентиляції. 

Освоєно виробництво декоративних свічок на Українській сірниковій фабриці.  

Заводом покрівельних матеріалів ―Еверест‖ введено лінію для профілювання 

штахетника. 

З жовтня відновлено роботу ДП «Зірненський спиртовий завод», який не 

працював протягом двох останніх років. 

В агропромисловому комплексі району за січень-листопад виробництво 

валової продукції сільського господарства по сільськогосподарських підприємствах  

склало 51 млн.грн, що на 16 млн.грн. менше  відповідного періоду минулого року. 

В цьому році вдалось значно збільшити посівні площі, шляхом  залучення в 

район  двох інвесторів «ЗАХІДАГРОПРОМ» та «АГРОФОНД», які засіяли 2739 га  

землі, що становить 64% від засіяних площ в цілому по району.    

Крім того,  ТОВ «ЗАХІДАГРОПРОМ» в селі Малинськ завершило реалізацію 

інвестиційного проекту вартістю 25 млн.грн. щодо реконструкції складських 

приміщень для зберігання зернових і  технічних культур, встановило нове сучасне 

обладнання  для приймання, очищення та просушування зерна.   

Товариством також розчищено поля від самосіву дерев і чагарників та 

підготовлено під посів сільськогосподарських культур у 2016 році 1000 га ріллі, яка  
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не була в обробітку більше 5 років, з проведенням  вапнування   грунтів  на площі 871 

га.   

Фермерськими господарствами залучено 214 тис.грн. коштів у виробництво 

згідно з державними та місцевими цільовими програмами  та 500 тис. грн. кредитних 

ресурсів. 

Фізичною особою – підприємцем Мацієвським А.О в с.Бронне розпочато 

інвестиційний проект з вирощування ягідних культур (полуниця, малина) на площі 5 

га на основі капельного зрошення. 

В галузі земельних відносин продовжувались роботи з землеустрою, 

кадастру та ринку земель.  

Продано у власність 13 земельних ділянок, загальна площа яких складає  

більше 5 га,   на суму майже 678 тис.грн.  

Проведено аукціони з передачі у власність земельної ділянки  площею 1,0 га, 

ціною продажу майже 143 тис.грн.,  та з передачі в оренду 7 земельних ділянок для 

здійснення підприємницької діяльності. 

Забезпечено проведення робіт з інвентаризації земель площею 53,3 га на 

територіях Малинської та Прислуцької сільських рад, нормативно-грошової оцінки 

земель села Малушка, зміни меж сіл Лінчин, Михалин, Яринівка у відповідності до 

генеральних планів даних населених пунктів, розробки схеми землеустрою і техніко-

економічного обґрунтування  використання  та охорони земель на території 

Соснівської селищної ради. 

Передано агроформуванням  невитребуваних земельних часток (паїв) площею 

3946 га, що становить 58% до загальної їх площі. Річна орендна плата, відповідно 

складає 1,2 млн.грн.  

Враховуючи важливість питання забезпечення населених пунктів району 

містобудівною документацією:  

розроблені генеральні плани сіл Яринівка, Білка, Бронне, Зірне, Балашівка, 

Богуші, Моквин, Новий Моквин, Князівка,  Голубне, Грушівка; 

продовжуються роботи над розробленням та коригуванням генерального плану 

міста Березне, які планується завершити у першому півріччі наступного року;  

розроблено та затверджено плани зонування сіл Губків, Бистричі, Городище, 

Тишиця, Поляни, Вітковичі, Михалин, Лінчин, Яринівка, Білка, Бронне. 

Розроблено детальне планування території житлового масиву по вул. 

Зірненська в м.Березне для  забезпечення  земельними ділянками учасників АТО. 

Питання енергозбереження та енергоефективності з кожним роком стають 

все більш актуальними.  
За рахунок коштів субвенції з державного та місцевого бюджетів у розмірі 

більше 5 млн.грн виконані роботи щодо заміни газового опалення на альтернативні 

види палива у 6 навчальних закладах (Друхівська, Зірненська, Курганська, 

Колодязнівська, Орлівська, Яринівська загальноосвітні школи), завершуються роботи 

щодо встановлення твердопаливних котлів ще в 2 закладах освіти – Березнівському 

агротехнічному ліцеї – інтернаті та дитячо-юнацькій спортивній школі. 

У приміщеннях Орлівської, Поліської, Березнівської №2 загальноосвітніх шкіл 

І-ІІІ ступенів, Яцьковицької та Хотинської  загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів (250,0  

тис.грн.) замінено вікна на металопластикові. 
 
В поточному році буде введено в експлуатацію два твердопаливних котли у 

комунальній котельні по вул.Ціолковського,4Б м.Березне,  загальною вартістю  біля 

1,0 млн грн. коштів місцевого бюджету, в результаті чого економія споживання 

природного газу по підприємству становитиме майже  300,0 тис.м
3
 або 25% на рік.  
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Проведено часткову заміну вікон на енергозберігаючі в районному будинку 

культури на суму майже 66 тис.грн. 

Встановлено твердопаливний котел в Соснівській тп Моквинській 

амбулаторіях загальної практики-сімейної медицини, замінено вікна на 

металопластикові у ФАПах сіл Антонівка, Князівка та Малинській лікарській 

амбулаторії. 

 В цілому вартість енергозберігаючих заходів по галузі охорони здоров‘я 

складає понад 300 тис.грн. 

З метою ефективного використання теплової енергії в гуртожитку по 

вул.Зірненській,3 м.Березне та в приміщенні управління агропромислового розвитку 

встановлені прилади обліку та регулювання теплової енергії.  

За підсумками ІІІ етапу обласного конкурсу з енергоефективності за рахунок 

співфінансування коштів обласного і місцевого бюджетів в розмірі 159 тис.грн 

встановлено 2 таких прилади в районному будинку культури. 

 За рахунок коштів районного бюджету в розмірі 131,0 тис.грн завершуються 

роботи з влаштування вузлів обліку теплової енергії ще в 2 бюджетних установах - 

Березнівській стоматполіклініці та Березнівському агротехнічному ліцеї – інтернаті. 

Протягом року продовжувалися роботи з реконструкції зовнішнього освітлення 

в селах Бистричі, Маринин, Тишиця. 

Моквинською сільською радою за рахунок коштів обласного, місцевого 

бюджетів та коштів забудовників на загальну суму майже 600,0 тис.грн виконуються 

роботи з електрифікації  п‘яти вулиць села Моквин. 

 Виконкомами Бистрицької, Кам‘янської, Марининської, Прислуцької, 

Тишицької, Яринівської та Яцьковицької сільських рад забезпечено виготовлення 

проектно-кошторисної документації на проведення електрифікації новозбудованих 

житлових масивів.  

З метою забезпечення населення якісною питною водою товариством „Березне 

райсількомунгосп‖ за рахунок власних коштів та коштів місцевого бюджету 

проведено поточний ремонт 450 м водопровідної мережі, а також 9 артсвердловин в 

сільських населених пунктах району. 

Основною метою у сфері  пасажирських перевезень на території району є 

гарантоване та ефективне задоволення потреб населення у безпечних та якісних 

послугах пасажирських перевезень.   

У зв‘язку із змінами в законодавстві вперше на рівні району проведено конкурс 

з визначення автомобільних перевізників для обслуговування приміських автобусних  

маршрутів загального користування, що не виходять за межі району. 

Для поліпшення доріг комунальної власності району за рахунок коштів міської 

ради здійснено капітальний ремонт трьох вулиць (Будівельників, Горького, І.Франка) 

загальною протяжністю майже 700 м. на суму 1,5 млн.грн, та за рахунок  коштів 

обласного бюджету на одній вулиці села Зірне протяжністю 800 м., вартістю 1,0 

млн.грн. Крім того, виконавчими комітетами сільських рад за рахунок власних коштів 

проведено ямковий ремонт та грейдерне вирівнювання доріг  на загальну суму майже 

300 тис.грн. 

Зберігається стійка тенденція розширення мережі торговельних закладів 

району, кількість яких за 2015 рік збільшилася на 19 закладів. 

Невід’ємною частиною соціально-економічного розвитку району є 

розвиток сектору підприємництва, завдяки якому значна частина населення 

вирішує проблему свого працевлаштування. 
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У районі здійснює господарську діяльність 1477 фізичних осіб-підприємців та 

148 підприємств малого та середнього бізнесу. 

Протягом 9 місяців поточного року підприємницьким структурам здано в 

оренду 1,5 тис. кв.м вільних площ комунального майна району і до бюджетів 

відповідних рівнів надійшло більше 238 тис. грн. 

Центром надання адміністративних послуг, послугами якого користуються як 

підприємці так і жителі району, надано понад 5000 адміністративних послуг. 

Успішна реалізація бюджетного процесу, є чи не найголовнішим напрямом 

діяльності райдержадміністрації.  

За січень-листопад  2015   року   до   Зведеного   бюджету   надійшло   89,2 

млн.грн., що на 27,0 млн.грн. більше ніж за відповідний період 2014 року або на 

43,4%.  

Зокрема, до державного бюджету мобілізовано 38,5 млн.грн., до місцевого – 

50,7 млн.грн.  

Бюджет району за 11 місяців поточного року виконано на  114,9 відс. 

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 11,7 

млн. грн і склали 42,0 млн. грн. 

До  бюджету  Пенсійного  фонду  протягом  січня-листопада  2015  року  

надійшло 347,2 тис. грн. страхових внесків, що у 2,8 разів більше  планових завдань. 

Проведено комплекс заходів щодо реалізації загальнодержавних та 

регіональних соціальних програм.   

У звітному році здійснено виплату всіх видів державних соціальних допомог в 

сумі понад 135 млн.грн.,  пільг та компенсацій  на суму майже 28  млн.грн.  

Державну соціальну допомогу в районі отримувало 910 малозабезпечених 

сімей, у тому числі 545 багатодітних сімей. Кількість отримувачів зазначеної 

допомоги у порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилась на 25%.  

Призначено житлових субсидій 7382 сім‖ям, що  в 6 раз більше  порівняно з 

попереднім роком.   

Виплачено щомісячної адресної допомоги в сумі 470,8 тис. грн. громадянам, які 

прибули на тимчасове перебування до району з тимчасово окупованої території та 

районів проведення антитерористичної  операції  

З районного бюджету виплачено одноразову грошову допомогу на лікування та 

поліпшення матеріально-побутових умов 562 громадянам на суму 520 тис.грн.    

Управлінням Пенсійного фонду в районі забезпечено виплату пенсій і допомог 

на суму 241,3 млн.грн.,  що на 4,1 млн.грн. більше  ніж у  минулому році.  

62 інваліда, в тому числі 15 дітей забезпечено технічними та іншими  засобами 

реабілітації, 69 інвалідам видано направлення на забезпечення протезно-

ортопедичними засобами, 11 дітей-інвалідів проходять  реабілітацію  у 

Кузнецовському міському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів.  

Путівки для оздоровлення отримали 140 постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи,  14 ветеранів війни, 16 інвалідів загального 

захворювання та 8 учасників АТО. 

Завдяки підтримці обласного бюджету, бюджетів сільських, селищної, міської 

рад вдалося провести капітальний ремонт кухонно-прального комплексу 

стаціонарного відділення комунального закладу ―Територіальний центр соціального 

обслуговування‖ загальною вартістю 740 тис. грн.  

Одним з найважливіших показників соціальної захищеності дорослого 

працездатного населення є рівень його зайнятості та оплати праці як головного 

джерела доходів.  
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З початку поточного року: 

-працевлаштовано 1412 безробітних громадян; 

-отримали одноразову допомогу по безробіттю для зайняття підприємницькою 

діяльністю 45 громадян; 

-взяли участь в оплачуваних громадських та інших роботах тимчасового 

характеру 541 осіб.  

 На професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 

скеровано 335 безробітних.  

Середньомісячна заробітна плата нарахована на одного працівника за січень-

вересень становила 2911 грн. і зросла порівняно з відповідним періодом 2014 року на 

23,3 відс. та у 2,1 рази перевищила прожитковий мінімум  для працездатних осіб. 

Підвищення якості  та доступності медичної допомоги населенню - було і 

залишається головним пріоритетом  розвитку системи охорони здоров”я району. 

На зміцнення матеріально-технічної бази  лікувальних закладів використано 

майже 2,4 млн.грн., а саме: проведено ремонт покрівлі поліклінічного відділення та 

капітальний  ремонт дитячого відділення центральної районної лікарні, придбано 

нове обладнання, зокрема біохімічний аналізатор крові та інше. 

У галузі “Освіта” проведено наступну роботу. 

Капітальний ремонт покрівлі Березнівського НВК та завершено розпочатий у 

минулому році у Бистрицькому навчально-виховному комплексі  загальною вартістю 

майже 800 тис. грн. 

Виконано капітальний ремонт  коридору Друхівської школи (369,3 тис. грн.) та 

тривають  роботи з капітального ремонту у Соснівському центрі дитячої та юнацької 

творчості (303,0 тис. грн.), 

 Розпочато реконструкцію будівлі Марининської ЗОШ загальною проектно-

кошторисною вартістю 2,5 млн. грн.  

Продовжуються роботи з реконструкції будівель під приміщення для 

навчально-спортивних цілей в м. Березне по вул. Зірненській, 10 загальною вартістю  

проектно-кошторисної документації 11,8 млн.грн.  

В результаті конкурсного відбору даний проект у 2015 році отримав 

співфінансування  з державного фонду регіонального розвитку в сумі 5,0 млн.грн. 

Станом на звітну дату виконано 80% робіт  загальної вартості проекту.  

Влаштовано внутрішні санвузли у Білківській школі (87,0 тис.грн.) а 

Березнівському економіко-гуманітарному ліцеї (276,0 тис. грн.) 

Завершуються роботи  з реконструкції будівлі з влаштуванням внутрішньої 

вбиральні у Губківській ЗОШ І-ІІ ступенів (780,0 тис. грн.).  

Встановлено снігозатримувачі у Малинській ЗОШ І-ІІІ ступенів, дообладнано 

блискавкозахистом навчальні корпуси Поліського, Колодязнівського, Яринівського, 

Губківського  загальноосвітних навчальних закладів та Березнівського навчально-

виховного комплексу ―ЗОШ І ступеня — ДНЗ‖.  

Всього на капітальні видатки спрямовано 6,6 млн.грн. коштів освітньої  

субвенції. 

З метою збільшення кількості дітей, охоплених дошкільною освітою, відкрито 

додаткові дошкільні групи на 25 місць у Моквинському та Кам‖янському  

дошкільних навчальних закладах. 

Для зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів придбано 

комп‖ютерне обладнання на суму більше 320 тис. грн., за рахунок коштів державної 

субвенції в сумі 180 тис.грн. -   кабінет фізики для Соснівського навчально-виховного 

комплексу. 
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Є певні досягнення району в галузі фізичної культури і спорту.  

Вихованка відділення плавання комунального закладу «Комплексна дитячо-

юнацька спортивна школа» Горбатюк Поліна та учень Березнівського ліцею-

інтернату спортивного профілю Андрощук Петро здобули перші місця з плавання та 

шахів у обласній Спартакіаді серед дітей-інвалідів. 

Шнайдер Максим виборов  перше місце у відкритому кубку Рівненської 

області з  пауерліфтингу та включений до складу збірної області. 

Протасевич Олександр ввійшов до складу збірної команди області з шахів. 

До збірних команд України включено вихованців відділення важкої атлетики - 

Арбузова Віталія і Гладиша Олександра,  вихованців відділення стрільби з лука 

Березнівського ліцею-інтернату спортивного профілю   Данильчука Романа, Зайка 

Володимира та Дроженця Олега. 

Спортсмени відділення зі стрільби з лука взяли участь в чемпіонатах світу, 

Європи та України, змаганнях за кубок України. Зокрема, Комар Антон та Розкидний 

Сергій здобули другі місця в чемпіонаті України серед юніорів, Гов‘ядовський Роман 

– третє місце на чемпіонатах Європи  та України,  дев‘яте місце на чемпіонаті світу в 

США, Хавтура Валентин виборов перемогу у змаганнях за кубок України.   

 В районі були проведені  ІІІ чемпіонат  України з вільного козацького бою, у 

якому взяли участь 200 спортсменів з 12 областей України,  та ХХІ відкритий 

Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби, присвячений пам‖яті заслуженого 

тренера України С. Коваля, в якому наша команда посіла перше загальнокомандне 

місце.  

Проведений чемпіонат та кубок району з футболу серед спортивних клубів 

культурно-дозвіллєвих комплексів, в якому взяли  участь 15 команд.  

Впродовж 2015 року працівниками культури проведено ряд урочистих 

заходів з нагоди державних, професійних та релігійних свят.  

До фондів бібліотек надійшло 3182  примірники книг на суму більше 67 

тис.грн., в тому числі підручників 2358 примірників на суму понад 41 тис.грн.   

Для народно-аматорських колективів районного будинку культури та музичної 

школи придбано сценічне взуття та духові інструменти на загальну суму майже 55 

тис.грн. 

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 94 дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування, 71 - під опікою та піклуванням, 8 - у 

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

закладах на повному державному утриманні. 

Функціонує 2 прийомні сім‖ї, в яких виховується двоє дітей.  

Службою у справах дітей райдержадміністрації проведено обстеження умов 

проживання та профілактичну роботу у 88 сім‖ях, де батьки не забезпечують 

належних умов проживання,  37 рейдів по місцях масового відпочинку дітей та 

молоді, в комп‘ютерних клубах, закладах торгівлі, 85 профілактичних бесід з 

батьками щодо неналежного виконання батьківських обов‘язків. 

Березнівським районним центром соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді 

надано 181 соціальну послугу 81 особі звільненій з місць позбавлення волі, 

забезпечено виявлення та облік сімей, які опинилися в складних сімейних обставинах 

та здійснено соціальний супровід 35 сімей даної категорії,  проведено 303 перевірки 

щодо раціональності використання коштів батьками, отриманих при народженні 
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дитини. З метою моніторингу ситуацій у сім'ях здійснено 110 виїздів у населені 

пункти району, в результаті яких відвідано 420 сімей та надано 1172 соціальні 

послуги. 

З метою залучення позабюджетних коштів для  вирішення соціально-

побутових проблем населених пунктів району з кожним роком все активніше 

громадські та бюджетні організації району беруть участь у проектах та грантах з 

українськими та іноземними фондами фінансування. 

До 2017 року підписано Угоду про співпрацю з програмою розвитку ООН, 

щодо реалізації проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - ІІІ». 

Зокрема, в рамках цього Проекту в 2015 році громадами сіл Бистричі, Тишиця 

та Малинськ реалізовані наступні мікропроекти: 

1.Проведено утеплення фасаду та встановлено металопластикові двері в 

дошкільному навчальному закладі села Малинськ; 

2.Утеплено фасад дошкільного навчального закладу в селі Бистричі; 

3.Забезпечено будівництво ліній електропередач та встановлення 

трансформаторної підстанції в селі Тишиця.  

На фінансування зазначених проектів виділено більше 1,1 млн. грн., з яких 625 

тис. грн  кошти Європейського Союзу та 57 тис.грн. кошти громади.  

Завдяки професійним діям працівників поліції з початку року на території 

району резонансних злочинів не зареєстровано.  

Характеризуючи стан криміногенної обстановки на території району в цьому 

році недопущено ріст таких видів кримінальних правопорушень, як умисних вбивств, 

умисних тяжких тілесних ушкоджень, грабежів, розбоїв, вимагань, хуліганств, 

незаконних заволодінь автомобілями. Вдалося недопустити поширення злочинів 

проти довкілля. 

Впродовж року здійснювалися заходи із запобігання та мінімізації 
наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 

Для поповнення запасів матеріально - технічних ресурсів придбано 2 

мотопомпи, бензоріз, польову кухню, палатку з піччю, надувний човен (всього на 

суму 134, 5 тис.грн.). 

З метою модернізації системи централізованого оповіщення, вирішене питання 

щодо придбання автоматизованого робочого місця для оповіщення посадових осіб 

вартістю  більше 32 тис.грн. 

На підтримку готовності до дій за призначенням підрозділів місцевої пожежної 

охорони протягом 2015 року з бюджетів сільських рад виділені кошти в сумі 252,2 

тис.грн.  

Здійснювалися заходи щодо забезпечення реалізації державної політики у 

сфері охорони довкілля. 

На впорядкування місць видалення твердих побутових відходів у населених 

пунктах району, ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ з районного фонду 

охорони навколишнього природного середовища виділено понад 24 тис.грн.  

Також з сільських природоохоронних фондів, зокрема Яцьковицької, 

Малинської, Вітковицької, Поліської сільських рад  використано 18,3 тис.грн. 

За кошти районного та місцевих природоохоронних фондів проведено 

обстеження грунтів сільськогосподарських угідь району на площі 956 га. на загальну 

суму понад 9 тис.грн. 

 Районною державною адміністрацією забезпечувалося конституційне 

право громадян на звернення. 
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До районної державної адміністрації в цьому році звернулось 711 громадян, які 

порушили 722 питання, переважно щодо надання грошової допомоги на лікування. 

За зверненнями громадян вжито необхідні заходи, надано обґрунтовані 

відповіді і роз‘яснення, а саме: 376 звернень вирішено позитивно, по 287 зверненнях 

надано роз‘яснення щодо шляхів вирішення, 37 - у стадії розгляду, 18 – надіслано за 

належністю у відповідні органи, 4 — на контролі.  

Керівництвом адміністрації проведено 39 виїзних прийомів громадян, за місцем 

їх проживання та праці, 24 прямих телефонних зв‘язків з населенням району провели 

керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, організацій.  

З метою забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів до 

військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України та інших 

військових формувань проведено наступні заходи: 

-  призвано по частковій мобілізації 218 осіб, на строкову військову службу – 

40 осіб; 

- створено резерв пально-мастильних матеріалів на особливий період (дизельне 

пальне 1220 літрів; бензин – 1300 літрів) та складений графік залучення транспортних 

засобів підприємств, установ та організацій району для забезпечення виконання даних 

заходів. 

З метою оперативного обміну інформацією для координації дій в особливий 

період, проведення заходів часткової мобілізації та здійснення керівництва із 

запасних пунктів управління районної державної адміністрації придбано 4 портативні 

радіостанції загальною вартість 12,0 тис.грн. 

Березнівському районному військовому комісаріату з районного бюджету 

виділено субвенцію у сумі 63,0 тис. грн. для придбання наметів, засобів обігріву, 

канцелярських товарів та камер відеоспостереження. Також для забезпечення 

військовослужбовців-жителів Березнівського району, які проходять службу у зоні 

проведення антитерористичної операції було придбано тепловізор за 80,0 тис.грн, 

який передано в зону проведення антитерористичної операції.. 

Одним з пріоритетних завдань районної державної адміністрації є 

вирішення питань з якими звертаються учасники АТО. 

Впродовж року до районної державної адміністрації надійшло 135 звернень від 

членів сімей громадян, які мобілізовані для проходження військової служби в 

Донецькій і Луганській областях та які перебувають у зоні бойових дій, порушено 149 

питань. 

За результатами розгляду учасникам АТО та членам їх сімей надано  грошову  

допомогу на суму 60,8 тис.грн, лісовими господарствами району виділено 78 м
3
 дров 

та передано бюджетними установами району 170 листів шиферу.  

За рахунок коштів Державного бюджету учаснику АТО-інваліду війни та 

матері загиблого військовослужбовця придбано квартири у місті Березне. 

Виконавчими комітетами сільських, селищної, міської рад виділено 60 

земельних ділянок для будівництва житла та 2 - для ведення особистого селянського 

господарства. 

Виділено приміщення для діяльності новоствореної громадської організації 

учасників АТО. 
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ІІ. ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ 

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

 БЕРЕЗНІВСЬКОГО РАЙОНУ  НА 2016 РІК 

 

Основні цілі розвитку у 2016 році: 
впровадження в районі економічних реформ, забезпечення стабільної роботи 

господарського комплексу району; 

 покращання інвестиційної привабливості району; 

 створення умов для гармонійного розвитку особистості, забезпечення 

стабільного функціонування та розвитку соціальної сфери. 

 

Пріоритетні завдання на 2016 рік: 
забезпечення  зростання обсягів виробництва, освоєння нових та збереження 

існуючих ринків збуту промислової продукції; 

розвиток 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; 

модернізація та технічне переоснащення житлово-комунального господарства; 

вдосконалення системи надання адміністративних послуг; 

будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об‘єктів соціальної сфери; 

реалізація державної політики у сфері охорони довкілля, підвищення 

екологічної безпеки району; 

забезпечення ефективного виконання органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування мобілізаційних завдань. 

 

 

ІІІ. РОЗВИТОК ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ РАЙОНУ 

 

3.1. Промисловість 

 

Основні цілі на 2016 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 2016 рік 
 

№ 

пор. 
Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

1. Проведення капітального ремонту 

твердопаливної хлібопекарської печі 

ФТЛ-2 та  покрівлі виробничого цеху 

Хлібокомбінату Березнівського 

районного споживчого товариства 

Хлібокомбінат Березнівського 

районного споживчого товариства 

(за згодою) 
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№ 

пор. 
Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

2. Проведення капітального ремонту 

приміщень та впровадження 

енергозберігаючих заходів на ДП 

«Зірненський спиртовий завод» 

ДП  «Зірненський спиртовий завод» 

(за згодою) 

3. Розширення виробництва ТОВ  

«Українська сірникова фабрика» 

ТОВ  «Українська сірникова 

фабрика» (за згодою) 

 

Очікуваний результат - зростання обсягу промислового виробництва 

порівняно з 2015 роком.  

 

3.2. Формування ефективного агропромислового комплексу 

та розвиток сільських територій 
 

Основні цілі на 2016 рік:  
створення сприятливих умов для розвитку сільських територій; 

забезпечення конституційного права на землю юридичних та фізичних осіб, 

прозорого та дієвого ринку земель, проведення земельної реформи; 

сприяння залученню інвестицій у розвиток агропромислового комплексу; 

виробництво високоякісної сільськогосподарської продукції. 

 

Основні завдання та заходи на 2016 рік 
 

№ 

пор. 
Завдання та заходи Відповідальні за  виконання 

1. Сприяти залученню фермерських та 

особистих селянських господарств до 

участі в державних та місцевих 

цільових аграрних програмах з метою 

отримання фінансової підтримки для 

розвитку агропромислового 

виробництва 

Управління агропромислового 

розвитку райдержадміністрації, 

виконкоми сільських, селищної, 

міської рад 

2. Створення сприятливих умов для 

залучення інвестицій у 

сільськогосподарське виробництво 

району  

Управління агропромислового 

розвитку райдержадміністрації, 

виконкоми сільських, селищної, 

міської рад 

3. Забезпечити передачу в оренду 

земельних ділянок, вільних від 

забудови, на конкурентних засадах 

(аукціонах): 

 

3.1. - земельної ділянки в селі Балашівка по 

вул.Вигінська для будівництва та 

обслуговування закладів торгівлі; 

Виконком Балашівської сільської 

ради, управління Держгеокадастру у 

Березнівському районі Рівненської 

області 

3.2. - земельної ділянки у селі Губків по 

вул.Центральна,1 для будівництва та 

обслуговування закладів торгівлі; 

Виконком Губківської сільської 

ради, управління Держгеокадастру у 

Березнівському районі Рівненської 

області 
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№ 

пор. 
Завдання та заходи Відповідальні за  виконання 

3.3. - земельної ділянки у селі Вітковичі по 

вул.Ковальська,1 для будівництва та 

обслуговування закладів торгівлі; 

Виконком Вітковицької сільської 

ради, управління Держгеокадастру у 

Березнівському районі Рівненської 

області 

3.4. - земельної ділянки у селі Малинськ по 

вул.Кузнецова, 3/б для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої 

промисловості; 

Виконком Малинської сільської 

ради, управління Держгеокадастру у 

Березнівському районі Рівненської 

області 

3.5. - земельної ділянки у селі Бистричі по 

вул.Надслучанська, 571А для 

будівництва та обслуговування закладів 

торгівлі; 

Виконком Бистрицької сільської 

ради, управління Держгеокадастру у 

Березнівському районі Рівненської 

області 

3.6. - земельних ділянок на території 

Губківської сільської ради для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва; 

Виконком Губківської сільської 

ради, управління Держгеокадастру у 

Березнівському районі Рівненської 

області 

3.7. - земельної ділянки на території 

Березнівської міської ради для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва 

Виконком Березнівської міської 

ради, управління Держгеокадастру у 

Березнівському районі Рівненської 

області 

4. Забезпечити виконання робіт щодо змін 

меж населених пунктів на територіях 

Бронської, Білківської сільських рад 

Виконкоми Бронської, Білківської 

сільських рад, управління 

Держгеокадастру у Березнівському 

районі Рівненської області 

5. Провести роботи з поновлення 

нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів Балашівської (сіл 

Лінчин, Михалин), Вітковицької, 

Яринівської сільських рад  

Виконкоми Балашівської, 

Вітковицької, Яринівської сільських 

рад, управління Держгеокадастру у 

Березнівському районі Рівненської 

області 

6. Оформлення правовстановлюючих 

документів на земельні ділянки, на 

яких розташовані об‘єкти нерухомого 

майна територіальних громад (заклади 

охорони здоров‘я, освіти, культури) 

Балансоутримувачі об‘єктів 

нерухомого майна, управління 

Держгеокадастру у Березнівському 

районі Рівненської області 

 

Очікуваний результат: 
зростання обсягів виробництва валової продукції сільського господарства; 

збільшення інвестицій в агропромисловий комплекс; 

забезпечення раціонального використання та охорони земель. 
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3.3. Інвестиційна та будівельна діяльність. 

Житлове будівництво 

 

Основні цілі на 2016 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; 

створення умов для будівництва житла для громадян.  

 

Основні завдання та заходи на 2016 рік 
 

№ 

пор. 
Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

1. Розширення напрямів залучення 

коштів міжнародної технічної 

допомоги, державного та обласного 

бюджетів з метою вирішення проблем 

господарського комплексу і соціальної 

сфери територіальних громад району 

Відділ економічного розвитку і 

торгівлі райдержадміністрації 

2. Визначення та документальне 

оформлення земельних ділянок і 

майнових комплексів, які можуть бути 

запропоновані потенційним 

інвесторам для реалізації 

пріоритетних проектів 

Управління Держгеокадастру у 

Березнівському районі Рівненської 

області, відділ містобудування та 

архітектури райдержадміністрації, 

відділ економічного розвитку і 

торгівлі  райдержадміністрації  

3. Продовжити роботи з розробки 

«Схеми планування території 

Березнівського району» 

Відділ містобудування та 

архітектури  райдержадміністрації 

4. Розроблення містобудівної 

документації  

(генеральних планів, планів 

зонування) населених пунктів району, 

а саме: м.Березне, смт.Соснове, сіл 

Кам‘янка, Антонівка, Малинськ, 

Колодязне, Хотин, Яблунне, Велике 

Поле, Вілля, Великі Селища, Орлівка, 

Городище, Іванівка, Адамівка, 

Яцьковичі з включенням в межі 

генплану вільних від забудови 

додаткових територій 

Відділ містобудування та 

архітектури райдержадміністрації, 

виконкоми Городищенської 

Великопільської, Кам‘янської, 

Малинської, Прислуцької, 

Яцьковицької сільських, 

Соснівської селищної, Березнівської 

міської рад 

5. Виділення земельних ділянок для 

будівництва житла громадянам, які 

брали участь в зоні проведення 

антитерористичної операції на сході 

України 

Виконкоми сільських, селищної, 

міської рад 
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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. Реформування та технічне переоснащення 

житлово - комунального господарства 

 

Основні цілі на 2016 рік:  
модернізація та технічне переоснащення житлово-комунального господарства;  

покращення фінансового стану галузі та якості надання житлово – 

комунальних послуг. 

 

Основні завдання та заходи на 2016 рік 

 

№ 

пор. 
Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

1.  Запровадження ефективних форм 

експлуатації житлового фонду шляхом 

створення об‘єднань співвласників 

багатоквартирних будинків 

Відділ житлово-комунального 

господарства райдержадміністрації,  

виконкоми селищної та міської рад 

2.  Оснащення житлового фонду м.Березне 

побудинковими засобами обліку 

холодної води та теплової енергії 

Виконком Березнівської міської 

ради, комунальне підприємство  

«Березневодоканал», комунальне 

підприємство  

«Березнекомуненергія» 

3.  Проведення капітальних та поточних 

ремонтів систем централізованого 

водопостачання в сільських населених 

пунктах району 

Виконкоми сільських, селищної, 

міської рад, ТДВ  «Березне 

райсількомунгосп» (за згодою) 

4.  Реконструкція напірного 

каналізаційного колектора в м.Березне 

Виконком Березнівської міської 

ради 

5.  Встановлення приладів доочищення 

питної води в загальноосвітніх 

навчальних закладах району та 

постійний контроль за якістю води 

Виконкоми сільських, селищної, 

міської рад, управління освіти, 

молоді та спорту 

райдержадміністрації 

6.  Проведення робіт з влаштування 

зовнішнього освітлення в населених 

пунктах району 

Відділ  житлово-комунального 

господарства райдержадміністрації 

виконкоми сільських, селищної, 

міської рад 

7.  Завершення робіт з винесення в натурі 

меж ділянок існуючих об'єктів 

благоустрою зеленого господарства 

Виконкоми Бистрицької, 

Кам'янської, Моквинської сільських 

рад 
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№ 

пор. 
Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

8.  Виготовлення проектів зон санітарної 

охорони артезіанських свердловин 

Виконком Березнівської міської 

ради, комунальне підприємство  

«Березневодоканал», ТДВ  «Березне 

райсількомунгосп» (за згодою) 

9.  При наявності коштів виконати роботи  з 

прокладання водопровідних мереж в 

південній частині міста Березне та 

проведення реконструкції другої черги 

очисних споруд  

Виконком Березнівської міської 

ради, комунальне підприємство  

«Березневодоканал» (за згодою) 

10. Будівництво водозабірних споруд та 

водопровідних мереж в населених 

пунктах району, зокрема сіл Бистричі, 

Губків, Друхів, селища Соснове  

Відділ житлово-комунального 

господарства райдержадміністрації, 

виконкоми Бистрицької, 

Губківської, Друхівської сільських, 

Соснівської селищної рад 

 

Очікуваний результат -покращення матеріально-технічного стану галузі 

житлово-комунального господарства. 

 

3.5. Транспортно-дорожній комплекс 

 

Основні цілі на 2016 рік:  
покращення якості надання автотранспортних послуг населенню та 

підвищення безпеки перевезень; 

забезпечення регулярним автобусним сполученням сільських населених пунктів. 

 

Основні завдання та заходи на 2016 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 

Березнівське відділення поліції 

Костопільського відділу поліції 

Головного управління Національної 

поліції в Рівненській області, 

управління освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації, філія  

«Березнівський райавтодор» ДП  

«Рівненський облавтодор» ПАТ 

«ДАК «Автомобільні дороги 

України» (за згодою), сектор 

інфраструктури 

райдержадміністрації 

2. Розвиток і вдосконалення мереж 

регулярних транспортних сполучень, 

згідно з потребами населення 

Сектор інфраструктури 

райдержадміністрації 
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  № 

пор. 
Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

3. Облаштування автобусних зупинок та 

встановлення дорожніх знаків в  

населених пунктах району відповідно 

до норм та стандартів  

 

Виконкоми сільських, селищної, 

міської рад, сектор інфраструктури 

райдержадміністрації, філія 

«Березнівський райавтодор» ДП  

«Рівненський облавтодор» ПАТ 

«ДАК «Автомобільні дороги 

України» (за згодою) (за згодою) 

4. Ремонт доріг комунальної власності в 

населених пунктах району  

Виконкоми сільських, селищної, 

міської рад, сектор інфраструктури 

райдержадміністрації 

 

Очікуваний результат: 
збільшення обсягів автомобільних перевезень пасажирів; 

зниження рівня дорожньо-транспортного травматизму, зменшення кількості 

дорожньо-транспортних пригод. 

 

3.6. Енергозабезпечення та енергозбереження 

 

Основні цілі на 2016 рік: 
забезпечення надійного та безперебійного постачання споживачам району 

електричної енергії і природного газу, розвиток та технічне переоснащення 

енергетичного обладнання, підвищення платіжної дисципліни споживачів; 

впровадження заходів з енергоефективності і енергозбереження в галузях 

господарського комплексу та соціальної сфери району. 

 

Основні завдання та заходи на 2016 рік 

 

№ 

пор. 
Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

1. Продовження робіт з переведення 

котелень, що працюють на природному 

газу, на  альтернативні види палива 

 

 

Відділ житлово-комунального 

господарства райдержадміністрації, 

виконкоми сільських, селищної, 

міської рад, заклади бюджетної 

сфери та суб‘єкти господарювання 

району (за згодою) 

2. Виготовлення проектно-кошторисної 

документації та проведення 

електрифікації новозбудованих вулиць 

в населених пунктах району, зокрема 

сіл Бистричі, Білка, Городище, Друхів, 

Зірне, Моквин, Прислуч, Яцьковичі 

Відділ житлово-комунального 

господарства райдержадміністрації, 

виконкоми Бистрицької, Білківської, 

Городищенської, Друхівської, 

Зірненської, Моквинської, 

Прислуцької, Яцьковицької 

сільських рад 

3. Виготовлення проектно-кошторисної 

документації по заміні газових котлів 

на твердопаливні по вул. 

Ціолковського, 2а в м.Березне 

Виконком Березнівської міської 

ради 
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   4. Проведення енергоаудиту в 

дошкільному навчальному закладі №2 

«Теремок»       м. Березне 

Виконком Березнівської міської 

ради 

 

Очікуваний результат: 
забезпечення будівництва електричних мереж новозбудованих вулиць; 

економія паливно-енергетичних ресурсів за рахунок виконання 

енергозберігаючих, енергоефективних заходів.  

 

3.7. Зовнішньоекономічна діяльність 

 

Основна ціль на 2016 рік - встановлення та поглиблення економічних, 

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

відносин з регіонами іноземних країн. 

 

Основні завдання та заходи на 2016 рік 

 

№ 

пор. 
Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

1. Реалізація завдань районної програми 

розвитку міжнародного 

співробітництва та міжрегіональної 

співпраці на 2016 - 2018 роки 

Відділ економічного розвитку і 

торгівлі  райдержадміністрації,  

управління освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації,  відділ 

культури і туризму 

райдержадміністрації, управління 

агропромислового розвитку 

райдержадміністрації 

2. Сприяння розвитку існуючих та 

налагодженню нових зв‘язків з 

окремими регіонами іноземних країн в 

економічній, інвестиційній, освітній, 

туристичній, культурній та інших 

сферах 

Райдержадміністрація, районна рада 

3. Організаційне забезпечення участі 

суб‘єктів господарювання району у 

міжнародних форумах, виставково-

ярмаркових заходах, бізнес-зустрічах, 

конференціях, семінарах 

Відділ економічного розвитку і 

торгівлі  райдержадміністрації, 

управління агропромислового 

розвитку райдержадміністрації 

 

Очікуваний результат: 
розширення ринків збуту продукції місцевих виробників; 

підвищення поінформованості міжнародного співтовариства про Березнівський 

район, його економічні та інвестиційні можливості, культурні та історичні традиції, а 

також формування позитивного міжнародного іміджу. 
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3.8. Торгівля та послуги 

 

Основні цілі на 2016 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 2016 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 

Виконкоми сільських, селищної, 

міської рад, відділ економічного 

розвитку і торгівлі  

райдержадміністрації 

2. Сприяння розширенню мережі 

сучасних об‘єктів торгівлі різних форм 

власності  

Виконкоми сільських, селищної, 

міської рад, відділ економічного 

розвитку і торгівлі  

райдержадміністрації, суб‘єкти 

господарювання району (за згодою) 

  3. Сприяння розвитку служби побуту у 

сільській місцевості 

 

Виконкоми сільських, селищної, 

міської рад, відділ економічного 

розвитку і торгівлі  

райдержадміністрації, суб‘єкти 

господарювання району (за згодою) 

 

Очікуваний результат: 
забезпечення зростання обсягів роздрібної торгівлі та подальше впровадження 

сучасних стандартів торговельного обслуговування населення;  

      розширення мережі підприємств побутового обслуговування населення. 

 

 

3.9. Фінансово-бюджетна сфера та податкова політика 

 

Основні цілі на 2016 рік:  

забезпечення збалансованості показників бюджетів усіх рівнів; 

максимальне наповнення бюджету за рахунок власних доходів; 

дотримання жорсткої фінансової дисципліни; 

забезпечення ефективного та економного використання бюджетних коштів, з 

врахуванням пріоритетних напрямів функціонування установ. 

 

Основні завдання та заходи на 2016 рік 
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№ 

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 ДФС 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 ДФС 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 ДФС у Рівненській 

області 

4. Визначення пріоритетних напрямів 

фінансування видатків місцевих 

бюджетів (в першу чергу за 

захищеними статтями видатків), 

недопущення взяття нових зобов‘язань 

за незахищеними статтями при 

відсутності фінансових ресурсів 

Фінансове управління 

райдержадміністрації 

5. Забезпечення постійного контролю за 

ефективним та раціональним 

використанням коштів бюджетів усіх 

рівнів 

Фінансове управління 

райдержадміністрації 

 

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

податкового боргу до бюджетів усіх рівнів; 

забезпечення цільового та ефективного використання бюджетних коштів. 

 

 

3.10. Розвиток підприємництва 

 

Основні цілі на 2016 рік:  
забезпечення реалізації в районі державної регуляторної політики у сфері 

підприємницької діяльності; 

сприяння розвитку підприємництва  в районі шляхом надання суб'єктам малого 

і середнього бізнесу необхідної організаційної, інформаційно-консультаційної та 

фінансово-кредитної підтримки. 
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Основні завдання та заходи на 2016 рік 

 

№ 

пор. 
Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

1. Реалізація завдань програми розвитку 

малого і середнього підприємництва в 

Березнівському районі на 2015 - 2016 

роки 

Відділ економічного розвитку і 

торгівлі  райдержадміністрації  

2. З метою реалізації в районі державної 

регуляторної політики у сфері 

підприємництва забезпечити 

дотримання вимог щодо прозорості 

діяльності під час підготовки, 

прийняття, відстеження 

результативності та перегляду 

регуляторних актів 

Структурні              підрозділи   

райдержадміністрації  

 

Очікуваний результат: 
зростання кількості малих підприємств та збільшення чисельності фізичних 

осіб – суб‘єктів підприємницької діяльності;  

 надання фізичним та юридичним особам високоякісних адміністративних 

послуг. 

 

3.11. Управління об'єктами спільної власності  

територіальних громад району 

 

Основна ціль на 2016 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 2016 рік  
 

№ 

пор. 
Завдання і заходи Відповідальні за виконання 

1. Здійснення обліку об'єктів спільної 

власності територіальних громад 

району 

Районна рада, балансоутримувачі 

об'єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, 

міста району 

2. Проведення моніторингу фінансової 

діяльності комунальних підприємств  

району 

Районна рада 

3. Фінансове забезпечення заходів щодо  

виготовлення документів на право 

власності на об‘єкти нерухомого 

майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, 

міста району та земельні ділянки під 

вищевказаними об'єктами  

Балансоутримувачі об'єктів спільної 

власності територіальних громад сіл, 

селища, міста району 
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№ 

пор. 
Завдання і заходи Відповідальні за виконання 

4. Фінансове забезпечення виконання 

рішень суду щодо визнання права 

власності на об‘єкти спільної 

власності територіальних громад сіл, 

селища, міста району 

Районна рада, райдержадміністрація 

 

Очікуваний результат - підвищення ефективності управління об‗єктами 

спільної власності територіальних громад району. 

 

 

ІV. СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ В РАЙОНІ 

ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СОЦІАЛЬНІЙ ТА ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРАХ 

 

 4.1. Доходи населення та пенсійне забезпечення 

 

Основні цілі на 2016 рік: 
вжиття заходів щодо недопущення заборгованості із виплати заробітної плати;  

стабільне функціонування пенсійної системи. 

 

Основні завдання та заходи на 2016 рік 

 

№ 

пор. 
Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

1. Проведення перерахунків пенсій 

відповідно до чинного законодавства 

та прийнятих урядових рішень 

Управління Пенсійного фонду 

України в Березнівському  районі  

2. Забезпечення своєчасних розрахунків 

суб'єктів господарювання зі сплати 

єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування 

Березнівське відділення 

Костопільської об‘єднаної державної  

податкової інспекції Головного 

управління ДФС у Рівненській 

області, управління Пенсійного 

фонду України в Березнівському 

районі 

3. Активізація роботи тимчасової комісії 

з питань погашення заборгованості із 

виплати заробітної плати (грошового 

забезпечення), пенсій, стипендій та 

інших соціальних виплат 

Управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації 

 

Очікуваний результат - забезпечення своєчасної та у повному обсязі виплати 

заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій, виплати пенсій та 

грошової допомоги для пенсіонерів. 
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4.2. Ринок праці та зайнятість населення 

 

Основна ціль на 2016 рік - підвищення рівня зайнятості населення, 

забезпечення соціального захисту безробітних, підвищення їх 

конкурентоспроможності на ринку праці. 

 

Основні завдання та заходи на 2016 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. Працевлаштувати на вільні та 

новоутворені робочі місця 1420 

незайнятих громадян 

 

Березнівський районний центр 

зайнятості 

3. Орієнтація безробітних на 

самозайнятість шляхом виплати 

одноразової допомоги по безробіттю  

45 безробітним для зайняття 

підприємницькою діяльністю 

Березнівський районний центр 

зайнятості 

4. Працевлаштувати 25 безробітних на 

нове робоче місце з компенсацією 

роботодавцям витрат у розмірі 

єдиного внеску на 

загальнообов‘язкове державне 

соціальне страхування  

Березнівський районний центр 

зайнятості 

5. З метою покращення благоустрою 

населених пунктів району, розвитку 

побутових послуг, надання допомоги 

інвалідам та громадянам похилого 

віку організувати оплачувані 

громадські роботи для 400 

безробітних 

Березнівський районний центр 

зайнятості 

6. З метою відтворення робочої сили, 

підвищення конкурентоздатності 

незайнятих громадян направити на 

профнавчання 300 безробітних. 

Надавати перевагу перепідготовці на 

замовлення роботодавців 

Березнівський районний центр 

зайнятості 

 

Очікуваний результат - зниження рівня зареєстрованого безробіття. 
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4.3. Соціальний захист населення 

 

Основні цілі на 2016 рік:  
організація ефективної системи соціальної допомоги населенню шляхом 

забезпечення призначення усіх видів соціальної допомоги; 

забезпечення дієвості і стабільності соціального захисту громадян. 

 

Основні завдання та заходи на 2016 рік 
 

№ 

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 

2016 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. Організація матеріально-побутового 

обслуговування інвалідів, ветеранів 

війни, забезпечення технічними та 

іншими засобами реабілітації 

Управління  соціального захисту 

населення райдержадміністрації 

  

5. Забезпечення ветеранів війни, 

інвалідів та громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

в тому числі дітей, санаторно -

 курортними путівками 

Управління  соціального захисту 

населення райдержадміністрації 

 

6. Продовжити виплату щомісячної 

стипендії місцевому письменнику 

Кондратюку А.І. в розмірі 60 відсотків 

від мінімальної заробітної плати 

Управління  соціального захисту 

населення райдержадміністрації 

  

Очікуваний результат: 
 соціальна підтримка вразливих груп населення району; 

 надання пільг та житлових субсидій населенню району; 

оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи,  ветеранів війни, інвалідів. 
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4.4. Охорона здоров’я  

 

Основні цілі на 2016 рік: 
підвищення якості та доступності медичних послуг, профілактика та раннє 

виявлення захворювань, особливо у жителів сільської місцевості; 

реалізація завдань субпроекту «Підвищення ефективності лікування та 

профілактики хвороб системи кровообігу в Рівненській області на період з 2015 по 

2020 роки» проекту Світового банку «Поліпшення охорони здоров‘я на службі у 

людей»;  

продовження запровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних 

протоколів) надання медичної допомоги та індикаторів якості роботи закладів 

охорони здоров'я шляхом розробки локальних клінічних протоколів надання 

медичної допомоги; 

підвищення ефективності профілактичної роботи, зниження рівня 

захворюваності, інвалідності та смертності населення; раннє виявлення захворювань, 

передусім соціально значимих: серцево-судинних, онкологічних, туберкульозу, 

СНІДу; забезпечення імунопрофілактики; 

зміцнення матеріально - технічної бази галузі. 

 

Основні завдання та заходи на 2016 рік 

 

№ 

пор. 
Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

1. Реалізація завдань загальнодержавних 

та регіональних галузевих цільових 

програм у галузі охорони здоров‘я 

Відділ охорони здоров'я  

райдержадміністрації, заклади 

охорони здоров‘я району 

2. Продовження роботи щодо 

модернізації та реформування 

первинного рівня надання медичної 

допомоги, зокрема в рамках проекту 

Світового банку «Поліпшення 

охорони здоров‘я на службі у людей» 

Відділ охорони здоров'я  

райдержадміністрації,  комунальний 

заклад охорони здоров‘я 

«Березнівський районний центр 

первинної медичної допомоги» 

Березнівської районної ради 

3. Зміцнення матеріально – технічної 

бази лікувально – профілактичних 

закладів району 

Відділ охорони здоров'я  

райдержадміністрації, заклади 

охорони здоров‘я району 

4. Впровадження нових медичних 

стандартів, розробка та впровадження 

медичних клінічних протоколів 

надання медичної допомоги 

Відділ охорони здоров'я  

райдержадміністрації, заклади 

охорони здоров‘я району 

5. Підвищення якості профілактичних 

оглядів та проведення 

диспансеризації з метою раннього 

виявлення захворювань на початкових 

стадіях 

Відділ охорони здоров'я  

райдержадміністрації, заклади 

охорони здоров‘я району 

6. Забезпечення зниження рівня 

захворюваності, інвалідності і 

смертності населення від серцево–

судинних та серцево–мозкових 

захворювань, туберкульозу, 

Відділ охорони здоров'я  

райдержадміністрації, заклади 

охорони здоров‘я району 
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№ 

пор. 
Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

ВІЛ/СНІДу, онкологічних 

захворювань 

7. Реалізація заходів щодо  забезпечення 

санітарно-епідемічного благополуччя 

в районі 

Відділ охорони здоров'я  

райдержадміністрації,  заклади 

охорони здоров‘я району 

8. Забезпечити надання статусу 

службового житла частині приміщень 

Балашівської та Малинської 

амбулаторій загальної практики-

сімейної медицини 

Відділ охорони здоров'я  

райдержадміністрації, комунальний 

заклад охорони здоров'я 

«Березнівський районний центр 

первинної медичної допомоги» 

Березнівської районної  ради  

 

Очікуваний результат: 
збільшення до 10,0% чисельності лікарів загальної практики сімейної медицини 

у загальній чисельності лікарів; 

охоплення диспансерним оглядом 99,0% вагітних жінок; 

охоплення профілактичним медичним оглядом та диспансеризацією  

99,5% дітей; 

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

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

зменшення коефіцієнтів малюкової смертності на 0,5% та вжиття всіх заходів 

щодо запобігання материнській смертності;  

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

рентгенфлюорографічним обстеженням; 

зниження показника смертності від туберкульозу на 10,0%. 

 

4.5. Освіта 

 

Основні цілі на 2016 рік: 
забезпечення рівного доступу населення до якісної дошкільної та загальної 

середньої освіти, зокрема в сільській місцевості;  

розширення мережі дошкільних навчальних закладів, збільшення чисельності 

дітей, охоплених дошкільною освітою; 

розвиток матеріально-технічної бази галузі освіта. 

 

Основні завдання та заходи на 2016 рік 

 

№ 

пор. 

Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

1.  Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на: 

-будівництво школи у селі Михалин, 

Вітковичі; 

-реконструкцію будівель (влаштування 

внутрішніх санвузлів) Тишицької, 

Голубнівської  загальноосвітніх шкіл І-

ІІІ ступенів, Колодязнівської, 

Управління освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації 
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Хотинської загальноосвітніх шкіл І-ІІ 

ступенів; 

-капітальний ремонт актової зали 

Яринівської загальноосвітньої школи І-

ІІ ступенів; 

-капітальний ремонт даху Губківської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

2.  Встановлення металопластикових вікон 

у Малинській та Орлівській 

загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів 

Управління освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації 

3.  Розпочати будівництво школи в с. 

Лінчин  

Управління освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації, виконком 

Балашівської сільської ради 

4.  Проведення капітального ремонту: 

-фасаду Балашівського навчально-

виховного комплексу «Колегіум – 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів»; 

-фасаду Бистрицького навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад»; 

-Березнівської загальноосвітньої І-ІІІ 

ступенів школи №2 (заміна вікон та 

зовнішніх дверей, ремонт входів);  

-спортивної зали Малинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

 

Управління освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації 

5.  Проведення реконструкції 

Марининської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів (завершення 

реконструкції даху, влаштування 

внутрішніх санвузлів), Яцьковицької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

(добудова приміщення ) 

 

Управління освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації 

6.  Влаштування внутрішніх вбиралень у 

приміщеннях Князівського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» 

 

Управління освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації 

7.  Встановлення 3-х вузлів обліку та 

регулювання теплової енергії у 

Березнівській гімназії та 2-х вузлів 

обліку та регулювання теплової енергії 

у Березнівському навчально-виховному 

комплексі «Економіко-гуманітарний 

ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів» 

Управління освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації 



     

 26 

8.  Встановлення 2-х твердопаливних 

котлів у Бистрицькому навчально-

виховному комплексі «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад»  

Управління освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації 

 

9.  Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на: 

-будівництво дошкільних навчальних 

закладів у селах Орлівка, Тишиця, 

Богуші, Балашівка, Вітковичі; 

-добудову 4-ї групи дошкільного 

навчального закладу «Барвінок» с. 

Зірне 

Управління освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації, виконкоми 

Балашівської, Вітковицької, 

Городищенської, Зірненської, 

Тишицької сільських рад 

10.  Будівництво дошкільного навчального 

закладу в м.Березне 

Виконком Березнівської міської ради, 

управління освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації 

11.  Завершення технічного переоснащення 

котельні дошкільного навчального 

закладу «Ромашка»  с.Моквин 

Виконком Моквинської сільської ради 

12. Проведення заміни покрівлі 

дошкільних навчальних закладів у 

селах Городище, Яринівка 

Виконкоми Городищенської, 

Яринівської сільських рад 

13. Реконструкція приміщення пральні у 

дошкільному навчальному закладі 

«Сонечко»  с. Малинськ 

Виконком Малинської сільської ради 

14. 

 

Реконструкція приміщення культурно-

дозвіллєвого комплексу с. Городище 

для розміщення двох дошкільних груп 

на 50 місць  

Виконком Городищенської сільської 

ради 

 

Очікуваний результат: 
 стовідсоткове охоплення дітей повною загальною середньою освітою; 

 стовідсоткове охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою; 

            поліпшення матеріально-технічної бази галузі освіти. 

 

 

4.6. Культура, духовність, туризм 

 

Основні цілі на 2016 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. 
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Основні завдання та заходи на 2016 рік 

 

№ 

пор. 
Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

1.  Реалізація завдань та заходів: 

-програми розвитку культури  

Березнівщини на період до 2017 

року; 

-програми розвитку туризму в 

Березнівському районі на 2016-2020 

роки 

 

Відділ культури і туризму 

райдержадміністрації, виконкоми 

сільських, селищної, міської рад 

2.  Проведення заходів, присвячених 

державним, міжнародним 

професійним святам та пам‘ятним 

датам 

 Відділ культури і туризму 

райдержадміністрації 

3. Забезпечити поповнення 

бібліотечних фондів централізованої 

системи публічно-шкільних бібліотек 

району 

Відділ культури і туризму 

райдержадміністрації 

4. Замінити вікна на енергозберігаючі в 

комунальному закладі  

«Березнівський районний будинок 

культури» Березнівської районної 

ради 

Відділ культури і туризму 

райдержадміністрації 

 

5. Встановити сучасне опалення в 

комунальному закладі 

«Березнівський районний 

краєзнавчий музей» Березнівської 

районної ради 

Відділ культури і туризму 

райдержадміністрації 

6. 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 

7. Будівництво пам‘ятника Героям 

Небесної Сотні 

Виконком Березнівської міської 

ради, відділ культури і туризму 

райдержадміністрації 

8. Встановити пам'ятні знаки воякам 

УПА в селах Кам'янка, Малушка, 

Яблунне 

Відділ культури і туризму 

райдержадміністрації, виконкоми 

Великопільської, Кам'янської, 

Малинської сільських рад 

 

9. 

 

 

Виготовлення та встановлення 

білбордів, присвячених Революції 

гідності (листопад 2013 року – лютий 

2014 року), Збройним Силам України 

та іншим військовим формуванням 

України, увічненню пам‘яті Героїв 

Небесної Сотні 

Відділ культури і туризму 

райдержадміністрації 
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10. Забезпечити проведення заходів 

щодо відзначення 75-річчя створення 

Української Повстанської Армії 

«Поліська Січ» 

Відділ культури і туризму 

райдержадміністрації 

11. Сприяти будівництву, реконструкції 

та ремонту культових споруд з 

метою підвищення духовності 

жителів району, зміцнення моралі та 

релігійних традицій населення 

Райдержадміністрація 

12. Організувати та провести фестиваль 

„Горлиця‖ в рамках реалізації 

Проекту "Розвиток сільського 

зеленого та екологічного туризму як 

планомірна складова економічного 

розвитку Березнівського району" 

Районна рада, райдержадміністрація, 

виконком Марининської сільської 

ради 

  

Очікуваний результат: 
збереження та примноження культурної спадщини; 

розвиток краєзнавчо-пізнавального та сільського туризму; 

зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури району. 

 

4.7. Забезпечення підтримки сімей,  

дітей та молоді, гендерної рівності 

 

Основні цілі на 2016 рік: 
створення належних умов для всебічного розвитку сім‘ї, забезпечення 

соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, їх прав та законних інтересів; 

забезпечення права кожної дитини на виховання у сім'ї; 

запобігання сімейному неблагополуччю, асоціальним проявам у сім'ї, 

передусім насильству; 

організація оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, формування 

здорового способу життя, профілактика негативних тенденцій у молодіжному 

середовищі; 

утвердження гендерної рівності у суспільстві, забезпечення повноцінної та 

активної ролі жінок у соціально-економічному національному розвитку. 

 

Основні завдання та заходи на 2016 рік 

 

№ 

пор. 

Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

1.  Реалізація завдань: 

-районної програми відпочинку та 

оздоровлення дітей на 2014-2017 

роки; 

-районної цільової соціальної 

програми підтримки сім‘ї до 2016 

року 

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, 
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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.  Формування та пропагування 

здорового та безпечного способу 

життя, профілактика негативних 

явищ у молодіжному середовищі 

 

 

Управління освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації, служба у 

справах дітей райдержадміністрації, 

Березнівський районний центр 

соціальних служб для сім‘ї, дітей та 

молоді 

4.  Здійснення заходів, спрямованих на 

забезпечення соціального та 

правового захисту сім'ї і жінок, 

гендерної рівності у суспільстві та 

запобігання насильству в сім'ї  

Управління  соціального захисту 

населення райдержадміністрації, 

Березнівський районний центр 

соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді, служба у справах дітей 

райдержадміністрації   

5.  Організація відпочинку і 

оздоровлення дітей та молоді 

Управління освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації 

6.  Сприяння реалізації права дитини на 

виховання в сім'ї, влаштування 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, у будинки 

сімейного типу і прийомні сім‘ї 

Служба у справах дітей 

райдержадміністрації, 

Березнівський районний центр 

соціальних служб для сім‘ї, дітей та 

молоді 

7.  Розвиток громадської активності 

молоді, підтримка молодіжних та 

дитячих громадських організацій 

Управління освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації 

 

8.  Сприяння роботі молодіжних 

громадських організацій з військово-

патріотичного виховання, 

забезпеченню зайнятості молоді, 

пропаганди здорового і безпечного 

способу життя, профілактики 

негативних проявів у молодіжному 

середовищі, висвітленню 

позитивного досвіду такої роботи 

Управління освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації, служба у 

справах дітей райдержадміністрації 

 

Очікуваний результат: 
охоплення оздоровленням та відпочинком дітей соціально незахищених 

категорій населення; 
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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 2016 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 2016 рік 

 

№ 

пор. 
Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

1. Реалізація завдань: 

-програми розвитку фізичної культури 

і спорту в Березнівському районі на 

2014-2016 роки; 

-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, міської рад  

2.3. -облаштування спортивних площадок 

для пляжного футболу та волейболу 

на центральному стадіоні «Колос» 

Управління освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації 

3. Забезпечення проведення підготовки 

та участі спортсменів району, в тому 

числі інвалідів-спортсменів та 

ветеранів, у чемпіонатах області, 

всеукраїнських змаганнях, 

чемпіонатах Європи,  літніх юнацьких 

спортивних іграх України та інших 

спортивних заходах  

Управління освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації  
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№ 

пор. 
Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

4. Покращення умов для занять 

фізичною культурою та спортом в 

районі, в першу чергу серед 

мешканців сільської місцевості, 

пропаганда здорового способу життя, 

підготовка кадрів для збірних команд 

області, України 

Управління освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації 

5. Проведення чемпіонатів та кубків 

району з різних видів спорту, 

комплексні спартакіади, культурно-

спортивні заходи до знаменних дат 

Управління освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації,  виконкоми 

сільських, селищної, міської рад 

6. Облаштування пірсу веслувальної 

бази комунального закладу 

"Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа" Березнівської 

районної ради 

Управління  освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації 

 

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

не менше 12% жителів району; 

забезпечення належної підготовки команд і спортсменів району, в тому числі 

спортсменів-інвалідів до участі в чемпіонатах області, всеукраїнських змаганнях, 

чемпіонатах Європи,  літніх юнацьких спортивних іграх України та інших 

спортивних заходах; 

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

молоді. 

 

 

V. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ  

МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ 
 

Основні цілі на 2016 рік: 

підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади та  посадових 

осіб органів місцевого самоврядування; 

підвищення ефективності державного управління; 

виконання райдержадміністрацією повноважень делегованих районною радою. 

 

Основні завдання та заходи на 2016 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 
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№ 

пор. 
Завдання і заходи Відповідальні виконавці 

2. Забезпечити дотримання вимог 

Законів України «Про державну 

службу», «Про засади запобігання  і 

протидії корупції», «Про запобігання 

корупції» 

Структурні підрозділи 

райдержадміністрації та її апарату, 

органи місцевого самоврядування 

3. Забезпечення підвищення 

кваліфікації державних службовців у 

всіх сферах державного управління 

щодо професійної компетентності 

 

 

Сектор кадрової роботи апарату 

райдержадміністрації,  структурні 

підрозділи райдержадміністрації 

4. Виконання райдержадміністрацією 

повноважень, делегованих 

Березнівською районною радою з 

передачею їй відповідних 

фінансових ресурсів, необхідних для 

здійснення цих повноважень 

Структурні підрозділи 

райдержадміністрації та її апарату, 

територіальні органи міністерств та 

інших центральних органів виконавчої 

влади 

5. Створення належних умов для 

надання послуг у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень, державної 

реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань 

Райдержадміністрація, районна рада 

 

Очікуваний результат: 
створення ефективної системи управління - впровадження суспільно 

орієнтованого та прозорого механізму державного управління; 

підвищення рівня професійної компетентності державних службовців. 

 

 

VI. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ, 

ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ 

 

6.1. Охорона навколишнього природного середовища 

 

Основні цілі на 2016 рік: 
забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони довкілля, 

екологічної безпеки населення, раціонального використання природних ресурсів; 

формування екологічної свідомості громадян. 

 

 

 

 

 

 

 



     

 33 

Основні завдання та заходи на 2016 рік 

 

№ 

пор. 
Завдання і заходи Відповідальні за виконання 

1. Ліквідація несанкціонованих 

сміттєзвалищ, впорядкування місць 

видалення твердих побутових 

відходів у населених пунктах району 

Виконкоми сільських, селищної, 

міської рад 

2. Придбання сміттєзбиральної техніки 

та контейнерів для збору і 

транспортування твердих побутових 

відходів  

Виконкоми сільських, селищної, 

міської рад 

3. Облаштування площадок для 

встановлення контейнерів зі збору 

твердих побутових відходів  

Виконкоми сільських, селищної, 

міської рад 

4. Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на будівництво мосту 

через річку Случ в селі Колодязне  

Виконком Прислуцької сільської ради 

5. Проведення ремонту понтонного 

мосту в селі Хотин 

Виконком Прислуцької сільської ради 

6. Проведення робіт з інвентаризації 

стаціонарних джерел забруднення 

атмосферного повітря 

Виконкоми сільських, селищної, 

міської рад 

7. Озеленення населених пунктів району Виконкоми сільських, селищної, 

міської рад 

8. Боротьба з хворобами і шкідниками 

дерев та насаджень, видалення 

аварійних дерев 

Виконкоми сільських, селищної, 

міської рад, ДП ―Березнівське лісове 

господарство‖ (за згодою), ДП 

―Соснівське лісове господарство‖ (за 

згодою), Філія «Березнівський 

райавтодор» ДП «Рівненський 

облавтодор» ПАТ ДАК 

«Автомобільні дороги України» (за 

згодою) 

9. Проведення заходів щодо поліпшення 

технічного і санітарного стану та 

благоустрою водойми, площею 9,2 га, 

розташованої в центрі м.Березне  

Виконком Березнівської міської ради, 

райдержадміністрація 

 

Очікуваний результат: 
забезпечення ефективного використання коштів районного та місцевих фондів 

охорони навколишнього природного середовища; 

дотримання правил благоустрою населенням району. 
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6.2. Захист населення і території району  

від надзвичайних ситуацій природного, техногенного та воєнного характеру 

 

Основна ціль на 2016 рік -  запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і 

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

виникнення. 

 

Основні завдання та заходи на 2016 рік 

 

№ 

пор. 
Завдання і заходи Відповідальні за виконання 

1. Реалізація завдань: 

- районної програми запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру 

та захисту населення і територій у разі 

їх виникнення на 2013-2017 роки; 

- районної програми запобігання 

виникненню лісових і торф‘яних 

пожеж та забезпечення їх ефективного 

гасіння на період 2011-2016 років 

Відділ з питань цивільного захисту  

населення  райдержадміністрації, 

Березнівський районний сектор 

Головного управління Державної 

служби з надзвичайних ситуацій 

України в Рівненській області 

2. Забезпечення функціонування 

районної ланки територіальної 

підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту 

Березнівський районний сектор 

Головного управління Державної 

служби з надзвичайних ситуацій 

України в Рівненській області, відділ 

з питань цивільного захисту 

населення райдержадміністрації, 

виконкоми сільських, селищної, 

міської рад  

3. Влаштування пожежних водойм, 

будівництво та ремонт гідротехнічних 

споруд у місцях, що межують з 

торфополями та лісовими масивами   

Відділ з питань цивільного захисту  

населення  райдержадміністрації, 

Березнівський районний сектор 

Головного управління Державної 

служби з надзвичайних ситуацій 

України в Рівненській області, 

виконкоми сільських, міської рад, 

Березнівська експлуатаційна 

дільниця Костопільського 

міжрайонного управління водного 

господарства   

4. Придбання для поповнення 

районного резерву матеріально-

технічних ресурсів на випадок 

надзвичайних ситуацій пально-

мастильних матеріалів, в тому числі:  

- бензину в кількості 2000 літрів; 

 - дизельного пального в кількості 

2000 літрів 

 

Відділ з питань цивільного захисту  

населення  райдержадміністрації, 

Березнівський районний сектор 

Головного управління Державної 

служби з надзвичайних ситуацій 

України в Рівненській області 
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№ 

пор. 
Завдання і заходи Відповідальні за виконання 

5. Придбання аварійно-технічних 

інструментів, обладнання та 

рятувальних засобів для здійснення 

заходів з ліквідації аварійних ситуацій 

та проведення аварійно-рятувальних 

робіт, в тому числі: 

- електрогенератора; 

- бензопил в кількості 2 шт.; 

- мотопомп в кількості 2 шт.; 

-освітлювальних засобів в кількості 2 

комплектів; 

- рукавів пожежних напірних d=51 мм 

та d=77 мм в кількості 20 шт. 

Райдержадміністрація, 

Березнівський районний сектор 

Головного управління Державної 

служби з надзвичайних ситуацій 

України в Рівненській області 

 

Очікуваний результат: 
зменшення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру 

та окремих видів надзвичайних ситуацій природного характеру, що пов'язані з 

санітарно-епідемічним благополуччям населення та територій; 

мінімізація розмірів збитків від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру. 

 

6.3. Протидія злочинності 

 

Основні цілі на 2016 рік: 
забезпечення активної протидії злочинності; 

ослаблення дії криміногенних факторів; 

формування правосвідомості громадян. 

 

Основні завдання та заходи на 2016 рік 

 

№ 

пор. 
Завдання і заходи Відповідальні за виконання 

1. Захист прав і свобод людини, 

здійснення заходів щодо охорони 

громадської безпеки, громадського 

порядку, боротьби зі злочинністю 

Березнівське відділення поліції 

Костопільського відділу поліції 

Головного управління Національної 

поліції в Рівненській області 

2. Запобігання розповсюдженню 

наркоманії та алкоголізму; 

боротьба з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів; 

обмеження незаконного обігу зброї 

Березнівське відділення поліції 

Костопільського відділу поліції 

Головного управління Національної 

поліції в Рівненській області, відділ 

охорони здоров'я 

райдержадміністрації, управління 

освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації, служба у 

справах дітей райдержадміністрації, 

виконкоми сільських, селищної, 

міської рад  
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№ 

пор. 
Завдання і заходи Відповідальні за виконання 

3. Запобігання злочинності у сфері 

економіки, активізація протидії 

корупції та організованій злочинності 

в основних бюджетоутворюючих 

галузях та сферах господарювання 

Березнівське відділення поліції 

Костопільського відділу поліції 

Головного управління Національної 

поліції в Рівненській області 

 

Очікуваний результат: 
зниження рівня злочинності в районі; 

забезпечення охорони громадської безпеки та громадського порядку в районі.  

 

6.4. Зміцнення обороноздатності держави 

 

Основна ціль на 2016 рік – сприяти готовності Збройних Сил України, інших 

військових формувань України до виконання покладених на них завдань. 

 

Основні завдання та заходи на 2016 рік 
 

№ 

пор. 

Завдання та заходи Відповідальні за виконання 

1. Придбання: 

-пально-мастильних матеріалів для 

забезпечення поставки людських і 

транспортних ресурсів до військових 

частин Збройних Сил України, 

Національної гвардії України та інших 

військових формувань України; 

-паливно-мастильних матеріалів для 

відправки призовників на обласний 

збітний пункт;  

-паперознищувальної машини 

(шредер); 

-портативних радіостанцій; 

-оргтехніки та периферійних засобів; 

-канцелярських товарів; 

-форми військової польової 

Райдержадміністрація, Березнівський 

районний військовий комісаріат, 

районна рада, виконкоми сільських, 

селищної, міської рад, Рівненський 

обласний військовий комісаріат 

2. Забезпечення своєчасного оповіщення 

та прибуття громадян, які 

призиваються на військову службу, 

прибуття техніки на збірні пункти та у 

військові частини 

Березнівський районний військовий 

комісаріат, сектор оборонно-

мобілізаційної та режимно-секретної 

роботи апарату райдержадміністрації 

3. Забезпечення функціонування загонів 

оборони та роти охорони району: 

-визначення місць проведення 

бойового злагодження підрозділів; 

-виготовлення пов‘язок та комплектів 

мішеней для проведення бойового 

злагодження 

Березнівський районний військовий 

комісаріат, райдержадміністрація, 

районна рада, виконкоми сільських, 

селищної, міської рад 
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4. Встановлення твердопаливного котла, 

проведення ремонту приміщень 

призовної дільниці 

Райдержадміністрація, Березнівський 

районний військовий комісаріат 

5. Проведення поточного ремонту, 

встановлення металопластикових 

вікон та дверей в приміщенні 

Березнівського районного військового 

комісаріату 

Райдержадміністрація, Березнівський 

районний військовий комісаріат 

6. Заміна покрівлі приміщення 

Березнівського районного військового 

комісаріату 

Райдержадміністрація, Березнівський 

районний військовий комісаріат 

7. Виготовлення та встановлення 

білбордів військово-патріотичного та 

соціального спрямування 

Райдержадміністрація 

 

           Очікуваний результат - забезпечення ефективного виконання органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування мобілізаційних завдань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


