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ВСТУП
Законодавчою та методичною основою розроблення Програми економічного і
соціального розвитку Березнівського району на 2015 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, з використанням статистичних даних про
розвиток району за попередній та поточний роки, прогнозних тенденцій на 2015 рік.
У Програмі визначено цілі, завдання та заходи економічного і соціального розвитку
району на 2015 рік.

І. ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І
СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ БЕРЕЗНІВСЬКОГО РАЙОНУ
НА 2014 РІК
У промисловій галузі підприємствами реалізовано промислової продукції на суму
251,3 млн.грн., що становить 1,8 відс. в обласному обсязі реалізації промислової продукції.
Аналізуючи випуск основних видів продукції в натуральному виразі
більше
виготовлено, ніж у минулому році, деревини уздовж розпиленої, каоліну і глини каолінової,
паливних брикетів, плит деревостружкових, сірників, металопрофілю та металочерепиці,
масла вершкового, виробів здобних, м’яса і субпродуктів харчових свійської птиці.
Вагома частка реалізації припадає на виробництво харчових продуктів (47,3 відс.).
Протягом січня-вересня промисловими підприємствами освоєно більше 10 млн.грн.
капітальних інвестицій.
Приватним акціонерним товариством “Березнівське птахопідприємство” проведено
реконструкцію системи освітлення пташників.
Хлібокомбінатом замінено застарілу тупикову піч на нову енергозберігаючу ротаційну.
В агропромисловому комплексі району за січень-листопад вироблено 381,6 млн.
грн. валової продукції (в постійних цінах 2010 року), що становить 100,9 відс. до минулого
року.
В галузі тваринництва за всіма категоріями господарств вироблено 31,0 тис.тонн
молока, 9,6 тис.тонн м’яса, 23,0 млн.шт. яєць.
Порівняно з відповідним періодом минулого року збільшено виробництво яєць на
800 тис.штук, або 3,6 відс., виробництво м’яса залишилось на рівні минулого року і
становить 9,6 тис.тонн, молока зменшилось на 900 тонн, або 2,8 відс.
У сільськогосподарських підприємствах за січень – листопад виробництво м’яса та
молока зменшилось відповідно на 0,4 та 9,2 відс..
Протягом січня-листопада по сільськогосподарських підприємствах району зросло
поголів’я ВРХ на 11,9 відс., поголів’я корів на 5,9 відс., птиці на 4,3 відс. Разом з тим
зменшилося поголів’я свиней на 2,9 відс.
За 11 місяців 2014 року сільгосппідприємствами району вироблено 67,9 млн. грн.
валової продукції, що становить 94,3 відс. до минулого року.
Впродовж року приділялась увага реформуванню земельних відносин та
вживались заходи щодо наповнення бюджету за рахунок ефективного використання
землі.
Проведено аукціони з продажу права оренди земельних ділянок комерційного
призначення по Соснівській селищній та Березнівській міській радах за результатами яких
до бюджетів надійде відповідно 10,3 тис. грн. та 40,0 тис. грн. орендної плати в рік.
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Продано 6 земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об”єктами
нерухомого майна загальною площею 2,2 га на суму 212,7 тис. грн.
Внесено зміни до технічних документацій по грошовій оцінці земель с.Губків та
с.Маринин, що сприятиме надходженню додаткових коштів до бюджетів відповідних
місцевих рад.
Протягом звітного року укладено договори оренди на невитребувані земельні частки
(паї) з орендарями загальною площею 5,0 тис. га, що дасть можливість залучити 1 млн. 423
тис. грн. річної орендної плати до бюджетів місцевих рад.
Враховуючи важливість питання забезпечення населених пунктів району
містобудівною документацією:
розроблені та затверджені генеральні плани сіл Бистричі, Прислуч;
розроблені та пройшли процедуру погодження генеральні плани сіл Більчаки,
Михалин, Лінчин;
у стадії розробки перебувають генеральні плани населених пунктів Бронне, Балашівка,
Білка, Зірне, Яблунне, Яринівка;
продовжуються роботи над розробленням та коригуванням генерального плану міста
Березне.
Здійснювались роботи ІV етапу виконання робіт з розробки Схеми планування
території Березнівського району завершення якого забезпечить розвиток, планування,
забудову та використання територій населених пунктів району.
Вирішення проблеми житла, основним інвестором будівництва якого в районі
залишається населення, посідає одне з важливих місць у соціальній політиці.
За 9 місяців поточного року введено в експлуатацію 89 житлових будинків загальною
площею 10,7 тис м.кв, в тому числі місто –3,0 тис м.кв. (21 будинок), сільська місцевість –
7,7 тис. м.кв. (68 будинків).
Темпи будівництва знизились в порівнянні з минулим роком, що зумовлено в першу
чергу зростанням вартості будівельних матеріалів та
низькою платоспроможністю
населення.
Разом з тим, Житлово-будівельний кооператив ”Рівнебуд” за власні кошти уже будує
34 квартирний житловий будинок в місті Березне по вул.С.Коваля.
Впродовж року реалізовувався комплекс заходів, спрямованих на розвиток
житлово-комунального господарства.
За рахунок коштів державного та місцевого бюджетів в розмірі майже 4 млн.грн. в 20
закладах бюджетної сфери здійснювались і здійснюються роботи щодо переведення їх з
газового опалення на альтернативні види палива (18 закладів) та електроопалення (2
заклади). По 8 закладах охорони здоров”я та двох закладах освіти дані роботи уже завершені.
Реконструйовано котельню в місті Березне з встановленням твердопаливного котла та
механізованою подачею палива, що дало можливість скоротити споживання природного газу
на 90 тис.м3 (8%).
Замінено вікна на енергозберігаючі в дошкільному навчальному закладі села Поляни
та сільському клубі села Малинськ.
Продовжувались роботи з реконструкції зовнішнього освітлення в місті Березне по
вулицях Андріївська, Зірненська, Корецька.
Здійснено комплекс робіт, спрямованих на реалізацію завдань Програми
електрифікації новозбудованих вулиць сільських населених пунктів.
Моквинською сільською радою розпочато електрифікацію вулиць Першотравнева,
Нова, Садова, Сагайдачного, Шкільна в с.Моквин.
Малинською сільською радою впроваджено першу чергу проекту електрифікації
вулиць Зелена, Поштова, Тиха в селі Малинськ.
Яринівською сільською радою виготовлено проектно – кошторисну документацію на
електрифікацію вулиць І.Франка, Лісна, Незалежності, Тиха та відкрито декларацію на
початок проведення робіт.
Марининською сільською радою виготовлено проект та закуплено необхідні матеріали
для здійснення електрифікації вул.Шкільна с.Маринин.
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З метою покращення водопостачання в сільських населених пунктах підприємством
“Березне райсількомунгосп” за рахунок власних коштів проведено поточний ремонт 450 м.
водопровідної мережі в селах Бронне, Городище, Кам”янка, Маринин, Моквин, Поляни,
Яблунне, а також 9 артсвердловин в селах Бистричі, Білка, Кам’янка, Маринин, Моквин,
Орлівка, Яринівка, Яцьковичі та селищі Соснове.
Для покращення якості електропостачання для жителів району Березнівською
дільницею ПАТ “Рівнеенерго” проведено капітальні ремонти:
- повітряних ліній напругою 0,4 кВ в селах Городище, Великі Селища, Поліське,
смт.Соснове та м.Березне загальною довжиною 16,31 км;
- 9 комплектних трансформаторних підстанцій;
- здійснено реконструкцію повітряних ліній-0,4 кВ в с. Моквин.
Місцевими радами організовано роботи щодо винесення в натурі меж 14 ділянок
існуючих об’єктів благоустрою зеленого господарства (парки, сквери), що становить 74 відс.
від потреби, в тому числі в м.Березне – 8 об’єктів (100 відс.), завершення яких планується в
наступному році.
Стабільно функціонує транспортний комплекс району.
За рахунок коштів спеціального фонду обласного бюджету та субвенції з державного
бюджету проведено ремонти доріг на сорока об”єктах, що становить майже 90 відс. від
запланованого, протяжністю майже 7,3 км на загальну суму 4870,5 тис. грн.
Протягом поточного року мережа підприємств торгівлі зросла на 22 заклади, з
них магазинів непродовольчої групи - 8, продовольчої -2, змішаної - 4, 6 кіосків та 2 заклади
громадського харчування.
У торговельній сфері загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які
здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства за січень –
вересень звітного року становив 145,1 млн.грн., що на 0,1 відс. більше відповідного періоду
2013 року (по області 2,5 відс.).
У сфері побуту за січень-листопад
обсяг реалізованих споживачам послуг
підприємствами сфери послуг становить 17,0 млн.грн., що з урахуванням зміни цін у 2,2 рази
більше рівня відповідного періоду минулого року.
Невід”ємною частиною соціально-економічного розвитку району є розвиток
підприємництва, що сприяє збільшенню обсягів реалізованої продукції та роздрібного
товарообороту, наповненню бюджетів всіх рівнів, виконує соціальну функцію, створюючи
робочі місця.
Станом на 01 жовтня у районі здійснює господарську діяльність 1475 фізичних осібпідприємців (на 01.10.2013 – 1471) та 136 підприємств малого та середнього бізнесу.
Питома вага надходжень у зведеному бюджеті району від діяльності суб’єктів малого
підприємництва станом на 01 жовтня цього року становить 95,9 відс. (по області 82,9 відс.).
Надходження до місцевого бюджету за січень – вересень збільшились на 2,1 млн.грн.
проти відповідного періоду минулого року і становили 29,6 млн. грн.
Через дозвільний центр 89 підприємців отримали дозвільні документи, зареєстровано
28 декларацій, надано 127 консультацій.
Сприяють розвитку малого підприємництва сільські, селищна ради, бюджетні
установи району, які надають в оренду вільні площі, що не використовуються. Впродовж
року підприємницьким структурам здано в оренду 1,8 тис. кв.м вільних площ комунального
майна району і до бюджетів відповідних рівнів надійшло 166,3 тис. грн.
Налагоджено роботу відділу «Центр надання адміністративних послуг», яким уже
надано понад 600 послуг з видачі посвідчень батьків та дітей з багатодітної сім”ї, посвідчень
ветеран праці, посвідчення інваліда війни, будівельних паспортів забудови земельних ділянок
тощо.
На щоденному контролі перебували питання виконання дохідної частини
бюджету, пошуку шляхів його наповнення, раціонального використання бюджетних коштів,
які першочергово спрямовувались на виплату заробітної плати, проплату за енергоносії,
забезпечення життєдіяльності бюджетної сфери.
Планові надходження до Державного бюджету за звітний період виконані на 104,7
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відс., до місцевого – на 115,0 відс.
До бюджету району за 11 місяців надійшло власних доходів у сумі 26,4 млн. грн., що
складає 110,5 відс. до плану, порівняно з минулим роком надходження збільшились на 1,8
млн. грн.
До бюджету Пенсійного фонду у січні-листопаді надійшло 262,2 тис. грн. страхових
внесків, що складає 170 відс. виконання завдання.
Заборгованість по страхових внесках суб”єктів господарювання перед бюджетом
Пенсійного фонду скоротилась з початку року на 57,4 тис. грн. і на 01 грудня становила 29,4
тис. грн.
Проведено комплекс заходів щодо соціального захисту населення і впершу чергу
тих хто його потребує.
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.
У поточному році проведено виплату всіх видів державних соціальних допомог в сумі
понад 140 млн.грн., пільг та компенсацій на суму 30,5 млн.грн.
Середній розмір призначеної пенсії в листопаді поточного року становив 1283,07 грн.
і зріс проти аналогічного періоду минулого року на 1,6 відс.
Управлінням Пенсійного фонду в районі загалом проведено виплату пенсій і допомог
на суму 237,2 млн.грн., що на 9,4 млн.грн. більше ніж у минулому році.
Здійснювалось забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій
населення протезно-ортопедичними виробами, спеціальними засобами пересування і
самообслуговування, засобами реабілітації.
З початку року 48 інвалідів, в тому числі 10 дітей забезпечено технічними та іншими
засобами реабілітації, 105 інвалідам видано направлення на забезпечення протезноортопедичними засобами.
Путівки для оздоровлення отримали 1675 постраждалих осіб, в тому числі 1528 дітей,
крім того 12 ветеранів війни та 10 інвалідів загального захворювання.
З метою визначення потреб відвідано 64 сім’ї громадян, які прибули на тимчасове
перебування до району з тимчасово окупованої території та районів проведення
антитерористичної операції.
На виконання Програми матеріальної підтримки найбільш незахищених верств
населення району на 2014 рік виплачено одноразову грошову допомогу на лікування та
поліпшення матеріально-побутових умов за зверненнями до районної державної
адміністрації 679 громадянам, в тому числі 12 особам із вимушених переселенців, на суму
148,0 тис.грн., за зверненнями до районної ради – 64 громадянам на суму 37,0 тис.грн.,
відповідно до рішень районної ради – 28 громадянам на суму 142,0 тис.грн. та щомісячну
стипендію письменнику Кондратюку А.І. на суму 7,3 тис.грн.
Одним з найважливіших показників соціальної захищеності дорослого
працездатного населення є рівень його зайнятості та оплати праці як головного джерела
доходів.
З початку 2014 року працевлаштовано 1414 безробітних громадян (програмою
передбачено – 1310), отримали одноразову допомогу по безробіттю для зайняття
підприємницькою діяльністю 50 громадян (програмою передбачено – 35), взяли участь в
оплачуваних громадських та інших роботах тимчасового характеру 625 осіб (програмою
передбачено – 680).
На професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації скеровано 443
безробітних (програмою передбачено – 460).
Рівень зареєстрованого безробіття становить – 1,86 відс. (по області 2,3 відс.), що на
0,23 відс. менше до початку року.
Середньомісячна заробітна плата нарахована на одного працівника за січеньвересень становила 2361 грн. і зросла порівняно з відповідним періодом 2013 року на 3,6
відс. та у 1,9 рази перевищила прожитковий мінімум для працездатних осіб.
Як не прикро, але варто констатувати той факт, що станом на 19 грудня по
економічно активних підприємствах заборгованість із виплати заробітної становила
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68,6 тис.грн., по підприємствах банкрутах - 155,8 тис.грн.
Значна увага приділялась реалізації державної політики у галузях охорони здоров”я,
освіти, культури, фізичної культури і спорту, молодіжної політики.
Підвищення якості та доступності медичної допомоги населенню - було і
залишається головним пріоритетом розвитку системи охорони здоров”я району.
В медичних закладах району впроваджено 64 нових лікувально – діагностичних
методик. Медична допомога надається відповідно до впроваджених клінічних протоколів за
всіма спеціальностями.
Здійснювалися заходи щодо медичного супроводу дітей та вагітних жінок на всіх
етапах надання медичної допомоги, медичного забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, профілактичних оглядів та диспансеризації населення.
За 9 місяців профілактичними оглядами охоплено 19349 дітей, що становить 100
відсотків від дитячого населення.
Завдяки проведенню санітарно-протиепідемічних заходів масові спалахи інфекційних
захворювань в районі не реєструвались.
Комунальним закладом “Березнівський районний центр первинної медичної
допомоги” підготовлено пакет документів для проведення ремонту та реконструкції об’єктів
охорони здоров’я в тому числі створення амбулаторій загальної практики-сімейної
медицини в селах Кам’янка та Поляни в рамках інвестиційного проекту Світового банку та
Міністерства охорони здоров’я України “Поліпшення охорони здоров’я - на службі у
людей”, орієнтовною вартістю 15,0 млн. грн.
У галузі “Освіта” увага зосереджувалась на виконанні пріоритетних завдань, а саме:
створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти, виконання вимог
Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти, збільшення
чисельності дітей, охоплених дошкільною освітою, належного функціонування закладів
освіти.
Управлінням освіти, молоді та спорту проведено наступну роботу.
Виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію приміщень
Яцьковицької, Грушівської загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів.
Проведено капітальний ремонт покрівлі Городищенської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів та завершується капітальний ремонт покрівлі Бистрицького навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад».
Всього на капітальний ремонт по галузі освіти, крім дошкільних навчальних закладів,
використано більше 1,8 млн.грн.
В цілому на зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів використано
майже 2,7 млн.грн.
Відкрито додаткові дошкільні групи на 25 місць у Бистрицькому навчально-виховному
комплексі “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад” та
Білківському дошкільному навчальному закладі.
Підключено
до мережі Інтернет Балашівський, Білківський, Городищенський,
Зірненський, Полянський дошкільні навчальні заклади.
У трьох дошкільних навчальних закладах створено власні веб-сайти.
Всі загальноосвітні та
2 позашкільні навчальні заклади підключені до
високошвидкісного безлімітного доступу до глобальної мережі Інтернет.
З метою належної організації оздоровлення та відпочинку дітей в районі діяли 40
дитячих пришкільних таборів з денним перебуванням, де забезпечено відпочинок 5 тис.
учнів.
Загалом у поточному році оздоровленням та відпочинком охоплено 6834 дитини
району, або 66 відсотків загальної кількості дітей шкільного віку, що є одним із кращих
показників в області.
В цілому на оздоровлення та відпочинок дітей з районного бюджету використано
коштів в сумі понад 306 тис.грн.
Є досягнення району в галузі фізичної культури і спорту.
Протягом року в районі відбулися чемпіонат України з вільного козацького бою,
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відкритий обласний турнір «Кроки до майстерності» з тхеквондо, Міжнародний турнір з
греко-римської боротьби пам'яті заслуженого тренера України Станіслава Коваля,
міжрегіональний шаховий турнір на приз газети «Надслучанський вісник», обласний турнір з
волейболу пам'яті воїна-інтернаціоналіста Івана Холода, міжрегіональний турнір з плавання
«Березнівська весна», турнір з волейболу пам'яті Ольги Лев, спортивно-масові заходи з
нагоди державних та релігійних свят.
Спортсмени, в тому числі спортсмени-інваліди району, брали участь у районних,
обласних та всеукраїнських змаганнях з футболу, греблі на байдарках та каное, шахів,
настільного тенісу, пауерліфтингу, плавання, стрільби з лука.
На виконання програми розвитку футболу в Березнівському районі на 2013-2016 роки,
з метою залучення дітей та молоді до систематичних занять з футболу, покращення
спортивних результатів в загальноосвітніх навчальних закладах району функціонує 9 секцій з
футболу.
У квітні-травні організовано «Дні футболу» у загальноосвітніх, професійно-технічних
та вищих навчальних закладах району.
Проведений чемпіонат та кубок району з футболу серед спортивних клубів культурнодозвіллєвих комплексів, в якому взяли участь 15 команд з населених пунктів.
З метою зміцнення матеріальної бази спортивного комплексу здійснено поточний
ремонт роздягалок, фойє, підсобних приміщень, реконструкцію та заміну батарей у залі
важкої атлетики, кабінетах та підсобних приміщеннях.
Для підготовки спортивних споруд до роботи у весняно-літній період з 1 по 30 квітня
організовано місячник «Спорт для всіх – спільна турбота», в ході якого упорядковано та
облаштовано 167 майданчиків та футбольних полів.
Впродовж 2014 року робота відділу культури і туризму райдержадміністрації була
направлена на забезпечення інтелектуальних та культурних потреб населення, підтримку
професійної творчої діяльності, збереження національної культурної спадщини.
Працівниками культури проведено ряд урочистих заходів з нагоди державних,
професійних та релігійних свят.
Народні аматорські та зразкові колективи району брали участь в різноманітних
культурно-мистецьких заходах, що відбувались на території району та за його межами.
До Березнівської центральної районної бібліотеки, публічно-шкільних бібліотек-філій
надійшло 24384 примірники книг на суму 382,9 тис.грн. в тому числі підручників 22739
примірників на суму 329, 0 тис.грн.
Проведено моніторинг об’єктів культурної спадщини, за результатами якого
встановлено, що в районі нараховується 97 пам”яток культурної спадщини місцевого
значення, з них пам”яток археології — 29, історії — 49, монументального мистецтва — 6,
архітектури — 13. Під охороною держави знаходиться 2 пам”ятки архітектури — руїни замку
с. Губків 15-16 століття та Преображенська церква с.Маринин 18 століття.
За ініціативи та при безпосередній участі громадськості виготовлено та встановлено
меморіальні дошки Герою Небесної Сотні Івану Городнюку та видатному діячу культури
району, колишньому керівнику народного аматорського духового оркестру районного
будинку культури Михайлу Бабаку.
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, 69 дітей - під опікою та піклуванням, 9 - у прийомних
сім’ях, 15 – у дитячих будинках сімейного типу, 2 дітей - в державних закладах на повному
державному утриманні.
Для запобігання вчинення насильства в сім”ї працівниками служби проведено
обстеження умов проживання та профілактичну роботу в 132 сім”ях, де батьки не
забезпечують належних умов проживання.
Функціонує 2 прийомні сім”ї, в яких виховується двоє дітей.
Службою у справах дітей райдержадміністрації спільно з групою кримінальної міліції
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у справах дітей районного відділу міліції з початку року проведено 75 рейдів по місцях
масового відпочинку дітей та молоді, в комп’ютерних клубах, закладах торгівлі.
З метою профілактики соціально - небезпечних хвороб, шкідливих звичок та
негативних явищ у молодіжному середовищі районним центром соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, в рамках роботи Мобільного консультаційного пункту проведено 28
групових заходів в навчальних закладах району, якими охоплено 725 осіб.
Надано 115 соціальних послуг 18 особам звільненим з місць позбавлення волі.
Забезпечено соціальним супроводом 172 сім’ї (365 дітей), які перебувають у складних
життєвих обставинах.
З метою реалізації ініціатив громад, пробудження активності мешканців району в
листопаді поточного року підписано Угоду про співпрацю з програмою розвитку ООН, щодо
реалізації третьої фази проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».
Відповідно до критеріїв, визначених Проектом, на конкурсних засадах визначено 3
сільські (Бистрицька, Малинська, Тишицька) та Березнівську міську ради, які за технічної та
фінансової підтримки зможуть покращити умови проживання своїх громадян.
Завдяки професійним діям працівників міліції з початку року на території
району резонансних злочинів не зареєстровано.
До районного відділу міліції надійшло 3319 заяв і повідомлень про події та злочини, з
яких 596 заяв і повідомлень з ознаками кримінальних правопорушень внесено до єдиного
реєстру досудових розслідувань, що становить 18,0 відс. (по області 22,8 відс).
В цьому році менше скоєно злочинів, пов”язаних із шахрайством, незаконним
заволодінням транспортними засобами, хуліганством, грабежами.
Спостерігалась тенденція зниження такої категорії тяжких злочинів як вбивства.
Разом з тим, відбувся ріст на 49,3 відс. такого виду кримінальних правопорушень як
крадіжки (2014 рік - 121 злочин проти 81-го - у 2013 році). Розкриття даної категорії
кримінальних правопорушень становить 43,9 відс. (по області 29,8 відс.).
У зв’язку складною суспільно-політичною ситуацією в державі вперше в
програмі економічного і соціального розвитку району були передбачені заходи щодо
зміцнення обороноздатності держави, це дало можливість виділити з районного бюджету
кошти та закупити необхідні речі для мобілізованих жителів району, які перебувають у
військових частинах Збройних Сил України, Національної гвардії України та інших
військових формуваннях України та беруть участь у військових діях на сході України.
Крім того, з червня 2014 року райдержадміністрацією, районною радою спільно з
районною організацією Товариства Червоного Хреста України, сільськими, селищною,
міською радами, підприємствами, установами, організаціями, релігійними організаціями та
жителями району організовано збір коштів на підтримку наших військових.
Всього зібрано та надано допомоги бійцям АТО та їх родинам на загальну суму 820
тисяч 388 грн., з яких 289 тисяч 960 грн. - кошти, виділені з районного бюджету та 530 тисяч
428 грн. — благодійні кошти.
Кошти використані на
1) придбання:
-114 бронежилетів (на загальну суму 461 тисяча 689 грн.);
-39 комплектів військової форми, 65 пар взуття (берци), 23 бушлати та 100 комплектів
теплого одягу (бушлат + штани), 100 комплектів натільної теплої білизни, 100 теплих шапок
(112 тисяч 415 грн.)$
-100 карематів, 100 ковдр напівшерстяних, 10 спальних мішків (24 тисячі 700 грн.);
-100 м2 захисної маскувальної сітки (3 тисячі грн.);
-2-х акумуляторів для військової техніки (3 тисячі 250 грн.);
-пристрою нічного бачення (6 тисяч 990 грн.);
-10 комплектів постільної білизни та 10 матраців для потреб Рівненського військового
шпиталю ( 4 тисячі 48 грн.);
2) послуги “Нової пошти” (2 тисячі 36 гривень);
3) пально-мастильні матеріали (72 тисячі 360 грн.);
-надано матеріальну допомогу учасникам АТО та їх родинам на загальну суму 113
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тисяч 400 грн.;
5) перераховано 3 тисячі 500 грн. Рівненському благодійному фонду “Скарбниця
надії”.
Аптеками, які здійснюють свою діяльність на території
району, передано
Рівненському військовому шпиталю ліків на загальну суму 13 тисяч гривень.
Заготовлено та забезпечено продуктами харчування і промисловими товарами
загальною масою 12,5 тонн.
Крім того, державними лісовими господарствами надано сім”ям воїнів АТО дров
загальною кількістю 360,7 м.куб., місцевими радами виділено 14 земельних ділянок, в тому
числі 12 для будівництва жилих будинків та 2 - для ведення особистого селянського
господарства.
Впродовж року здійснювалися заходи із запобігання та мінімізації наслідків
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
З метою оперативного виконання заходів щодо запобігання та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій створено і утримується районний резерв пально-мастильних
матеріалів, загальний обсяг яких на даний час становить: бензин – 1885 літрів, дизельне
пальне – 4490 літрів.
Для поповнення запасів матеріально - технічних ресурсів придбано 2 мотопомпи та
100 м. стального канату.
Влаштовано систему поверхневого водовідводу в с.Зірне на суму 81,3 тис.грн.,
проведено аварійно-відновлювальні роботи мостової споруди через р.Случ в с.Князівка.
У районі на обліку знаходиться 112 протирадіаційних укриттів та 2 протирадіаційні
сховища.
Власниками (балансоутримувачами) захисних споруд цивільного захисту виготовлена
технічна документація на 56 захисних споруд, як об”єктів нерухомого майна (50 відс. від
загальної кількості захисних споруд), з яких 14- державної власності, 31 — комунальної, 1приватної).
Здійснено комплекс робіт щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері
охорони довкілля.
Приведено у безпечний стан непридатні та заборонені до використання хімічні засоби
захисту рослин на території Грушівської сільської ради в кількості одна тонна шляхом
затарювання у спеціальні бетонополімерні контейнери, вартість робіт склала 18,5 тис. грн.
За кошти районного фонду охорони навколишнього природного середовища:
-організовано впорядкування місць видалення твердих побутових відходів у населених
пунктах району, ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ на що витрачено кошти в сумі
майже 100 тис.грн.;
-закуплено 14 сміттєзбиральних контейнерів для збору та транспортування твердих
побутових відходів загальною вартістю 50 тис. грн.
Проводилась робота із створення національного природного парку “Соколині гори”.
Зміна статусу регіонального парку до Національного дозволить створити адміністрацію
парку, що в свою чергу надасть змогу проводити наукову роботу, розвивати туристичний
потенціал та забезпечити належну охорону даної природно-заповідної території.
Районною державною адміністрацією забезпечувалося конституційне право
громадян на звернення, задоволення їх законних прав та інтересів, що є одним з
пріоритетних напрямків роботи органів державної влади.
До районної державної адміністрації в цьому році звернулось 484 громадянина, які
порушили 492 питання, переважно щодо надання грошової допомоги на лікування.
За зверненнями громадян вжито необхідні заходи, надано обґрунтовані відповіді і
роз’яснення, а саме: 274 звернення вирішено позитивно, по 206 зверненнях надано
роз’яснення щодо шляхів вирішення, 7 - у стадії розгляду, 5 – надіслано за належністю у
відповідні органи.
Керівництвом адміністрації проведено 48 виїзних прийомів громадян, за місцем їх
проживання та праці, 12 прямих телефонних зв’язків з населенням району, 24 прямих
телефонних зв’язків з населенням району провели керівники структурних підрозділів
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райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади, підприємств, організацій.
Разом з тим, враховуючи суб'єктивні та об'єктивні причини промисловими
підприємствами району не забезпечено збільшення показників по
окремих видах
продукції порівняно з минулим роком.
Не вдалося зменшити податковий борг до Зведеного бюджету, який становить 65,2
млн.грн., що на 8,9 млн. грн. більше до початку звітного року. Із загальної суми боргу 42,2
млн. грн. заборгованість Зірненського спиртзаводу .
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, а саме:
виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво школи у селі
Михалин;
капітальний ремонт фасаду Балашівського навчально-виховного комплексу «Колегіумзагальноосвітня школа І-ІІ ступенів»;
капітальний ремонт покрівлі Марининської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та
капітального ремонту підлоги у Друхівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, хоча
проектно-кошторисна документації на проведення цих робіт виготовлена;
ремонт у приміщенні центральної районної бібліотеки;
не проведено реорганізацію в амбулаторії загальної практики – сімейної медицини
фельдшерсько-акушерських пунктів сіл Городище, Зірне, Кам’янка, Поляни; капітальний
ремонт ФАПів населених пунктів Антонівка, Кургани;
не розпочато будівництво Лінчинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів у зв’язку
з відсутністю повного комплекту проектно-кошторисної документації.
ІІ. ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
БЕРЕЗНІВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2015 РІК
Основні цілі розвитку у 2015 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 2015 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;
модернізація та технічне переоснащення житлово-комунального господарства;
вдосконалення системи надання адміністративних послуг;
будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів соціальної сфери;
ефективне використання туристичного потенціалу району;
реалізація державної політики у сфері охорони довкілля, підвищення екологічної
безпеки району.
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ІІІ. РОЗВИТОК ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ РАЙОНУ
3.1. Промисловість
Основні цілі на 2015 рік:
підвищення ефективності використання промислового потенціалу району та
забезпечення зростання обсягів виробництва;
забезпечення випуску конкурентоспроможної продукції.
Основні завдання та заходи на 2015 рік
№
Завдання та заходи
пор.
1.
Забезпечення реалізації районної програми
пріоритетних
напрямів
розвитку
промисловості на 2011 - 2015 роки
2.
Проведення
капітального
ремонту
покрівлі виробничого цеху Хлібокомбінату
Березнівського районного споживчого
товариства
3.
Розширення ринків збуту продукції та
налагодження випуску нових видів
високоякісної продукції
4.
Розширення виробництва ТОВ «Українська
сірникова фабрика»

Відповідальні за виконання
Відділ економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації,
промислові
підприємства району (за згодою)
Хлібокомбінат
Березнівського
районного споживчого товариства (за
згодою)
ТОВ «Бімол» (за згодою)
ТОВ «Українська сірникова фабрика»
(за згодою)

Очікуваний результат - зростання обсягу промислового виробництва порівняно з
2014 роком.
3.2. Формування ефективного агропромислового комплексу
та розвиток сільських територій
Основні цілі на 2015 рік:
створення сприятливих умов для розвитку сільських територій та поліпшення умов
проживання сільського населення;
забезпечення прозорого та дієвого ринку земель, їх раціонального використання та
охорони;
сприяння залученню інвестицій у модернізацію агропромислового комплексу.
Основні завдання та заходи на 2015 рік
№
пор.
1.

2.

3.

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

Реалізація Державної цільової програми
розвитку українського села на період до
2015 року
Сприяти фермерським та особистим
селянським господарствам до участі в
державних
та
місцевих
аграрних
програмах з метою отримання фінансової
підтримки для розвитку агропромислового
виробництва
Залучити до обробітку 1,5 тис.га земель

Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації,
керівники
сільгосппідприємств (за згодою)
Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації,
виконкоми
сільських, селищної, міської рад

Управління агропромислового розвитку
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пор.

4.

5.

6.

7.

8.
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Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

сільськогосподарського призначення, що
не використовуються
Завершення реконструкції приміщення із
встановленням сучасного обладнання для
приймання, доробки і відвантаження
зернових та технічних культур загальною
потужністю 30 тис.тонн
на території
Малинської сільської ради
Сприяти
залученню
кредитів
сільгосптоваровиробниками району на
розвиток
сільськогосподарського
виробництва
Організувати продаж на конкурентних
засадах (аукціонах) земельних ділянок
вільних від забудови в оренду:
-у с.Яцьковичі по вул.Шкільна, 10б
площею 0,006 га для будівництва та
обслуговування
будівель
торгівлі
(встановлення торговельного кіоску);
-у с.Яцьковичі по вул.Шкільна, 10в
площею 0,006 га для будівництва та
обслуговування
будівель
торгівлі
(встановлення торговельного кіоску);
-у с.Яцьковичі по вул.Шкільна, 10г
площею 0,006 га для будівництва та
обслуговування
будівель
торгівлі
(встановлення торговельного кіоску);
-у смт.Соснове по вул.Шкільна, 48а
площею 0,0050 га для будівництва та
обслуговування
будівель
торгівлі
(встановлення торговельного кіоску);
-у с.Балашівка по вул.Вигінська площею
0,006
га
для
будівництва
та
обслуговування
будівель
торгівлі
(встановлення торговельного кіоску)
Організувати продаж на конкурентних
засадах (аукціонах) земельної ділянки
вільної від забудови у власність:
- в м.Березне по вул.Андріївська, 88 для
розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та
споруд
підприємств
переробної,
машинобудівної та іншої промисловості
площею 1,007га.
Забезпечити виконання робіт щодо зміни
меж населених пунктів та закріплення їх
межовими
знаками
в
натурі
(на
місцевості):
- на території Балашівської сільської ради
(с. Михалин, с. Лінчин);
- на території Зірненської сільської ради;
- на території Марининської сільської ради

райдержадміністрації,
виконкоми
сільських, селищної рад
ТОВ «ЗАХІД АГРОПРОМ» (за згодою)

Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації,
виконкоми
сільських, селищної рад
Виконкоми Балашівської, Яцьковицької
сільських, Соснівської селищної рад,
управління
Держземагентства
у
Березнівському районі Рівненської
області

Виконком Березнівської міської ради,
управління
Держземагентства
у
Березнівському районі Рівненської
області

Виконкоми Балашівської, Зірненської,
Марининської, Яринівської сільських
рад, управління Держземагентства у
Березнівському районі Рівненської
області

Продовження додатка
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№
пор.

9.

10.

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

(с. Більчаки);
- на території Яринівської сільської ради
Провести
роботи
з
поновлення
нормативної грошової оцінки земель
населеного пункту с. Малушка (в зв’язку
із проведенням зміни меж)
Оформлення
правовстановлюючих
документів на земельні ділянки, на яких
розташовані об’єкти нерухомого майна
територіальних громад (заклади охорони
здоров’я, освіти, культури)

Виконком Малинської сільської ради,
управління
Держземагентства
у
Березнівському районі Рівненської
області
Власники об’єктів нерухомого майна
(за згодою)

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.
Житлове будівництво.
Основні цілі на 2015 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 2015 рік
№
пор.
1.

2.

3.

4.

Завдання та заходи
Реалізація завдань районної
цільової
програми індивідуального житлового
будівництва у сільській місцевості
«Власний дім» на 2010-2015 роки
Підготовка
проектних
пропозицій,
інвестиційних проектів, реалізація яких
потребує
державної
фінансової
підтримки, в тому числі за рахунок
коштів державного фонду регіонального
розвитку
Визначення
та
документальне
оформлення
земельних
ділянок
і
майнових комплексів, які можуть бути
запропоновані потенційним інвесторам
для реалізації пріоритетних проектів

Відповідальні за виконання
Відділ містобудування та архітектури
райдержадміністрації,
виконкоми
сільських, селищної, міської рад
Відділ економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації

Управління
Держземагентства
у
Березнівському районі Рівненської
області, відділ містобудування та
архітектури
райдержадміністрації,
відділ економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації
Продовжити роботи з розробки «Схеми Відділ містобудування та архітектури
планування території Березнівського райдержадміністрації
району»
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№
пор.
5.

6.

7.

8.

Завдання та заходи
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
Розширення напрямів залучення коштів
міжнародної
технічної
допомоги,
державного та обласного бюджетів з
метою
вирішення
проблем
господарського комплексу і соціальної
сфери територіальних громад району
Будівництво (придбання) житла окремим
категоріям громадян, які відповідно до
чинного законодавства мають право на
його отримання за рахунок коштів
місцевих бюджетів та інших джерел
фінансування
Виділення земельних ділянок для
будівництва житла громадянам, які брали
участь
в
зоні
проведення
антитерористичної операції на сході
України

Відповідальні за виконання
Відділ містобудування та архітектури
райдержадміністрації,
виконкоми
Балашівської, Білківської, Бронської,
Великопільської,
Зірненської,
Кам’янської, Малинської, Прислуцької,
Тишицької, Яринівської сільських,
Березнівської міської рад
Відділ економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації

Відділ містобудування та архітектури
райдержадміністрації

Виконкоми сільських, селищної, міської
рад

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;
поліпшення житлових умов громадян.
3.4. Реформування та технічне переоснащення
житлово-комунального господарства
Основні цілі на 2015 рік:
модернізація та технічне переоснащення житлово-комунального господарства;
покращення фінансового стану галузі та якості надання житлово-комунальних послуг.
Основні завдання та заходи на 2015 рік
№
Завдання та заходи
пор.
1.
Приведення
тарифів
на
житловокомунальні
послуги
до
економічно
обґрунтованого рівня
2.
Запровадження
ефективних
форм
експлуатації житлового фонду шляхом
створення
об’єднань
співвласників
багатоквартирних будинків

Відповідальні за виконання
Відділ
житлово-комунального
господарства
райдержадміністрації,
виконкоми селищної та міської рад
Відділ
житлово-комунального
господарства
райдержадміністрації,
виконкоми селищної та міської рад
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№
Завдання та заходи
Відповідальні за виконання
пор.
3.
Проведення капітального та поточного Виконкоми селищної та міської рад,
ремонтів комунального житлового фонду
відділ
житлово-комунального
господарства райдержадміністрації
4.
Оснащення житлового фонду м.Березне Виконком Березнівської міської ради,
побудинковими засобами обліку холодної КП «Березневодоканал» (за згодою),
води та теплової енергії
КП «Березнекомуненергія» (за згодою)
5.
Капітальні та поточні ремонти систем Виконкоми сільських, селищної рад,
централізованого
водопостачання
в ТДВ «Березне райсількомунгосп» (за
сільських населених пунктах району
згодою)
6.
Впровадження нової системи збору Виконком Березнівської міської ради
твердих
побутових
відходів
у
євроконтейнери в приватному секторі
м.Березне
7.
Встановлення приладів доочищення питної Управління освіти, молоді та спорту
води в загальноосвітніх навчальних райдержадміністрації
закладах району та здійснення постійного
контролю за якістю води
8.
Завершення робіт з винесення в натурі меж Виконкоми Бистрицької, Кам’янської,
ділянок існуючих об’єктів благоустрою Моквинської сільських та Соснівської
зеленого господарства
селищної рад
9.
Виготовлення проектів зон санітарної Виконком Березнівської міської ради,
охорони артезіанських свердловин
КП «Березневодоканал» (за згодою),
ТДВ «Березне райсількомунгосп» (за
згодою)
10. Реалізація завдань програми «Питна вода Відділ
житлово-комунального
Березнівського району» на 2012-2020 роки господарства
райдержадміністрації,
виконкоми
сільських,
селищної,
міської рад
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.
3.5. Транспортно-дорожній комплекс
Основні цілі на 2015 рік:
покращення якості надання автотранспортних послуг населенню та підвищення
безпеки перевезень;
забезпечення регулярним автобусним сполученням сільських населених пунктів.
Основні завдання та заходи на 2015 рік
№
пор.
1.

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

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
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№
пор.

2.

3.

4.

5.

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

«Березнівський
райавтодор»
ДП
«Рівненський облавтодор» ПАТ «ДАК
«Автомобільні дороги України» (за
згодою),
сектор
інфраструктури
райдержадміністрації
Розвиток
і
вдосконалення
мережі Сектор
інфраструктури
регулярних
транспортних
сполучень, райдержадміністрації
згідно з потребами населення
Облаштування автобусних зупинок та Виконкоми
Вітковицької,
встановлення дорожніх знаків в селах Марининської, Моквинської сільських,
Вітковичі, Маринин, Моквин, Новий Березнівської міської рад, сектор
Моквин та місті Березне відповідно до інфраструктури райдержадміністрації,
норм та стандартів
філія «Березнівський райавтодор» ДП
«Рівненський облавтодор» ПАТ «ДАК
«Автомобільні дороги України» (за
згодою)
Ремонт доріг комунальної власності в Виконкоми
сільських,
селищної,
населених пунктах району
міської рад, сектор інфраструктури
райдержадміністрації
При наявності коштів з Державного Райдержадміністрація
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

Очікуваний результат:
збільшення обсягів автомобільних перевезень пасажирів;
зниження рівня дорожньо-транспортного травматизму, зменшення кількості дорожньотранспортних пригод.
3.6. Енергозабезпечення та енергозбереження
Основні цілі на 2015 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, використання
нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії у галузях господарського комплексу та
соціальній сфері району.
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Основні завдання та заходи на 2015 рік
№
Завдання та заходи
пор.
1.
Розвиток, реконструкція і модернізація
систем електро- та теплопостачання
району:
1.1. -будівництво нових та реконструкція
існуючих
повітряних
ліній
електропередач,
трансформаторних
підстанцій;
1.2. -реконструкція комунальної котельні по
вул.Ціолковського,4Б м.Березне
2.
Завершення
будівництва
підвідних
газопроводів до сіл Голубне, Поліське
3.

Реконструкція
мереж
зовнішнього
освітлення в населених пунктах району

4.

Сприяння
впровадженню
енергозберігаючих заходів суб’єктами
господарювання району

5.

Переведення котелень, що працюють на
природному газу, на альтернативні види
палива

6.

Виготовлення
проектно-кошторисної
документації та проведення електрифікації
новозбудованих вулиць в населених
пунктах району
Взяття
на
баланс
місцевих
рад
безгосподарних
об’єктів
електропостачання з подальшою їх
передачею ПАТ «Рівнеобленерго»
З метою залучення в район інвестиційних
коштів,
покращення
якості
електропостачання населенню розпочати
будівництво малої ГЕС на річці Случ біля
села Губків
Розроблення для бюджетної сфери району
лімітів споживання енергоносіїв (у розрізі
електроенергії, газу, теплопостачання і
води) з урахуванням вимог чинного
законодавства
Проведення
щоденного
моніторингу
використання енергоносіїв та води
бюджетними установами та організаціями
району

7.

8.

9.

10.

Відповідальні за виконання

Березнівська
дільниця
«Рівнеобленерго» (за згодою)

ПАТ

Виконком Березнівської міської ради,
КП «Березнекомуненергія» (за згодою)
ПАТ по газопостачанню та газифікації
«Рівнегаз» Березнівське УЕГГ (за
згодою)
Відділ
житлово-комунального
господарства
райдержадміністрації,
виконкоми сільських, селищної, міської
рад
Відділ
житлово-комунального
господарства
райдержадміністрації,
виконкоми сільських, селищної, міської
рад, суб’єкти господарювання району
(за згодою)
Відділ
житлово-комунального
господарства
райдержадміністрації,
виконкоми сільських, селищної, міської
рад, суб’єкти господарювання району
(за згодою)
Відділ
житлово-комунального
господарства
райдержадміністрації,
виконкоми сільських, селищної, міської
рад
Виконкоми
сільських,
селищної,
міської рад, Березнівська дільниця ПАТ
«Рівнеобленерго» (за згодою)
Відділ
житлово-комунального
господарства
райдержадміністрації,
ТОВ «Енергетична компанія «Случ» (за
згодою)
Відділ
житлово-комунального
господарства райдержадміністрації

Відділ
житлово-комунального
господарства райдержадміністрації
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Очікуваний результат:
зменшення кількості аварійних ситуацій та перебоїв енергопостачання;
економія паливно-енергетичних ресурсів за рахунок виконання енергозберігаючих,
енергоефективних заходів, в тому числі за рахунок використання нетрадиційних джерел
енергії та альтернативних видів палива.
3.7. Зовнішньоекономічна діяльність
Основна ціль на 2015 рік - встановлення та поглиблення економічних,
інвестиційних, соціальних, освітніх, екологічних, культурних, туристичних та інших
відносин з регіонами іноземних країн.
Основні завдання та заходи на 2015 рік
№
пор.
1.

2.

3.

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

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)
Сприяння
розвитку
існуючих
та Райдержадміністрація, районна рада
налагодженню нових зв’язків з окремими
регіонами іноземних країн в економічній,
інвестиційній,
освітній,
туристичній,
культурній та інших сферах
Організаційне
забезпечення
участі Відділ економічного розвитку і торгівлі
суб’єктів господарювання району у райдержадміністрації
міжнародних
форумах,
виставковоярмаркових заходах, бізнес-зустрічах,
конференціях, семінарах

Очікуваний результат:
розширення ринків збуту продукції місцевих виробників;
підвищення поінформованості міжнародного співтовариства про Березнівський район,
його економічні та інвестиційні можливості, культурні та історичні традиції, а також
формування позитивного міжнародного іміджу.
3.8. Торгівля та послуги
Основні цілі на 2015 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 2015 рік
№
пор.
1.

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

Сприяння розвитку ринкових відносин, Відділ економічного розвитку і торгівлі
конкурентного середовища, створення райдержадміністрації,
виконкоми
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№
пор.
2.

3.

4.

Завдання та заходи
належних умов для діяльності суб'єктів
господарювання всіх форм власності
Сприяння
місцевим
виробникам
в
організації торгівлі продукцією власного
виробництва, створення належних умов
для реалізації зазначеної продукції в
торговельній мережі району

Відповідальні за виконання
сільських, селищної, міської рад

Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації,
відділ
економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації,
виконкоми
сільських, селищної, міської рад,
суб’єкти господарювання району (за
згодою)
Сприяння розширенню мережі сучасних Відділ економічного розвитку і торгівлі
об’єктів торгівлі різних форм власності
райдержадміністрації,
виконкоми
сільських, селищної, міської рад,
суб’єкти господарювання району (за
згодою)
Сприяння розвитку служби побуту у Відділ економічного розвитку і торгівлі
сільській місцевості
райдержадміністрації,
виконкоми
сільських, селищної, міської рад,
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 2015 рік:
забезпечення збалансованості показників бюджету 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 2015 рік
№
пор.
1.

2.

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

Виконання заходів районної програми
підвищення рівня знань податкового
законодавства, якості обслуговування
платників
податків
та
збільшення
надходжень до місцевого бюджету на
2012-2016 роки
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
Березнівське відділення Костопільської
об’єднаної державної
податкової
інспекції
Головного
управління
Міндоходів у Рівненській області,
фінансове
управління
райдержадміністрації
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№
пор.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

Забезпечити скорочення податкового боргу Березнівське відділення Костопільської
підприємств-боржників до бюджетів усіх об’єднаної державної
податкової
рівнів
інспекції
Головного
управління
Міндоходів у Рівненській області
Сприяння зменшенню кількості збиткових Березнівське відділення Костопільської
підприємств
об’єднаної державної
податкової
інспекції
Головного
управління
Міндоходів у Рівненській області
Здійснення комплексу заходів щодо Березнівське відділення Костопільської
детінізації економіки
об’єднаної державної
податкової
інспекції
Головного
управління
Міндоходів у Рівненській області
Забезпечення збалансованості показників Фінансове
управління
бюджетів на 2015 рік
райдержадміністрації
Визначення
пріоритетних
напрямів Фінансове
управління
фінансування видатків місцевих бюджетів райдержадміністрації
(в першу чергу за захищеними статтями
видатків), недопущення взяття нових
зобов’язань за незахищеними статтями при
відсутності фінансових ресурсів
Забезпечення постійного контролю за Фінансове
управління
ефективним
та
раціональним райдержадміністрації
використанням коштів бюджетів усіх
рівнів

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. Лісове господарство
Основна ціль на 2015 рік - розширене відтворення, збереження та охорона лісів,
підвищення продуктивності насаджень.
Основні завдання та заходи на 2015 рік
№
пор.
1.

2.

3.

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

Забезпечення виконання регіональної ДП «Березнівське лісове господарство»
програми „Ліси Рівненщини”
(за згодою), ДП «Соснівське лісове
господарство» (за згодою)
Збільшення лісистості території району
ДП «Березнівське лісове господарство»
(за згодою), ДП «Соснівське лісове
господарство» (за згодою)
Посилення охорони лісів від пожеж, ДП «Березнівське лісове господарство»
шкідників та хвороб лісу
(за згодою), ДП «Соснівське лісове
господарство» (за згодою)
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№
пор.
4.

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

Здійснення озеленення соціальних об'єктів ДП «Березнівське лісове господарство»
(за згодою), ДП «Соснівське лісове
господарство» (за згодою)
Очікуваний результат:
проведення робіт із лісовідновлення та лісорозведення;
вирощування садивного матеріалу.
3.11. Розвиток підприємництва

Основні цілі на 2015 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 фінансовокредитної підтримки.
Основні завдання та заходи на 2015 рік
№
пор.
1.

2.

3.

4.

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

Реалізація завдань програми розвитку
малого і середнього підприємництва в
Березнівському районі на 2015 - 2016
роки
Організаційно-кадрове, інформаційнометодичне, матеріально-технічне та
фінансове
забезпечення
діяльності
центру надання адміністративних послуг
та дозвільного центру
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
Надання організаційної та інформаційноконсультаційної допомоги суб'єктам
підприємницької діяльності

Відділ економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації
Структурні
райдержадміністрації

підрозділи

Структурні
райдержадміністрації

підрозділи

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

Очікуваний результат:
зростання кількості малих підприємств та збільшення чисельності фізичних осіб –
суб’єктів підприємницької діяльності;
надання фізичним та юридичним особам високоякісних адміністративних послуг,
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забезпечення ефективної роботи відділу “Центр надання адміністративних послуг”
Березнівської районної державної адміністрації.
ІV. СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ В РАЙОНІ
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СОЦІАЛЬНІЙ ТА ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРАХ
4.1. Доходи населення та пенсійне забезпечення
Основні цілі на 2015 рік:
вжиття заходів щодо ліквідації заборгованості із виплати заробітної плати та
недопущення її в подальшому;
стабільне функціонування пенсійної системи.
Основні завдання та заходи на 2015 рік
№
пор.
1.

2.

3.

4.

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

Сприяння зростанню рівня оплати праці
та недопущення зниження реальних
доходів населення
Проведення
перерахунків
пенсій
відповідно до чинного законодавства та
прийнятих урядових рішень
Забезпечення своєчасних розрахунків
суб'єктів господарювання зі сплати
єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування

Управління
соціального
захисту
населення райдержадміністрації
Управління Пенсійного фонду України в
Березнівському районі

Березнівське відділення Костопільської
об’єднаної державної
податкової
інспекції
Головного
управління
Міндоходів у Рівненській області,
управління Пенсійного фонду України в
Березнівському районі
Активізація роботи тимчасової комісії з Управління
соціального
захисту
питань погашення заборгованості із населення райдержадміністрації
виплати заробітної плати (грошового
забезпечення), пенсій, стипендій та
інших соціальних виплат

Очікуваний результат:
збільшення рівня оплати праці;
ліквідація заборгованості із виплати заробітної плати;
забезпечення своєчасної та у повному обсязі виплати пенсій та грошової допомоги для
пенсіонерів району.
4.2. Ринок праці та зайнятість населення
Основна ціль на 2015 рік - підвищення рівня зайнятості населення, забезпечення
соціального захисту безробітних, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці.
Основні завдання та заходи на 2015 рік
№
пор.
1.

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

Забезпечення
виконання
програми Управління
зайнятості населення Березнівського населення

соціального
захисту
райдержадміністрації,
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№
пор.

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

району на період до 2017 року
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Березнівський
зайнятості
Вжити заходів щодо розширення мережі Березнівський
робочих місць за рахунок розвитку зайнятості
ініціативи до самостійної зайнятості
населення для чого створити в районі за
рахунок усіх джерел фінансування не
менше 890 нових робочих місць
Працевлаштувати
на
вільні
та Березнівський
новоутворені
робочі
місця
1310 зайнятості
незайнятих громадян
Орієнтація безробітних на самозайнятість Березнівський
шляхом виплати одноразової допомоги зайнятості
по безробіттю
35 безробітним для
зайняття підприємницькою діяльністю
Працевлаштувати 30 безробітних на нове Березнівський
робоче
місце
з
компенсацією зайнятості
роботодавцям витрат у розмірі єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування

районний

центр

районний

центр

районний

центр

районний

центр

районний

центр

З метою покращення благоустрою
населених пунктів району, розвитку
побутових послуг, надання допомоги
інвалідам та громадянам похилого віку
організувати
оплачувані
громадські
роботи для 620 безробітних
Забезпечити
виконання
профорієнтаційних заходів, спрямованих
на активізацію незайнятого населення
шляхом проведення семінарів з техніки
пошуку роботи, поглибленої орієнтації,
днів інформації, ярмарків професій та
інше
З метою відтворення робочої сили,
підвищення
конкурентоздатності
незайнятих громадян направити на
профнавчання 460 безробітних. Надавати
перевагу перепідготовці на замовлення
роботодавців
Проведення роботи з легалізації виплати
заробітної плати та зайнятості населення

Березнівський
зайнятості

районний

центр

Березнівський
зайнятості

районний

центр

Березнівський
зайнятості

районний

центр

Березнівський
зайнятості

районний

центр

Очікуваний результат - зниження рівня зареєстрованого безробіття.
4.3. Соціальний захист населення
Основні цілі на 2015 рік:
організація ефективної системи соціальної допомоги населенню шляхом забезпечення
призначення усіх видів соціальної допомоги за однією заявою;
забезпечення дієвості і стабільності соціального захисту громадян.
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Основні завдання та заходи на 2015 рік
№
пор.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

Забезпечення
виплати
всіх
видів Управління
соціального захисту
державних соціальних допомог, пільг та населення райдержадміністрації
компенсацій відповідно до Закону
України «Про Державний бюджет на 2015
рік»
Реалізація заходів загальнодержавних та Управління
соціального захисту
регіональних галузевих програм у сфері населення райдержадміністрації
соціального захисту
Надання одноразової грошової допомоги Управління
соціального захисту
пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни і населення
райдержадміністрації,
праці,
одиноким
непрацездатним виконкоми сільських, селищної, міської
громадянам
та
іншим
найбільш рад
незахищеним верствам населення
Забезпечення
необхідних
умов Комунальний заклад «Територіальний
проживання одиноких пенсіонерів та центр
соціального
обслуговування
інвалідів в стаціонарному відділенні (надання
соціальних
послуг)»
комунального закладу «Територіальний Березнівської районної ради, управління
центр
соціального
обслуговування соціального
захисту
населення
(надання
соціальних
послуг)» райдержадміністрації
Березнівської районної ради. Проведення
капітального ремонту кухонно-прального
комплексу та придбання необхідного
обладнання
Забезпечення інвалідів, дітей - інвалідів Управління
соціального захисту
та інших окремих категорій населення населення райдержадміністрації
технічними
та
іншими
засобами
реабілітації
Забезпечення
виплати
щомісячної
адресної
допомоги
особам,
які
переміщуються з тимчасово окупованої
території України та районів проведення
антитерористичної операції, для покриття
витрат на проживання, в тому числі на
оплату житлово-комунальних послуг
Забезпечення ветеранів війни, інвалідів та
громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, в тому числі
дітей, санаторно - курортними путівками

Управління
соціального захисту
населення райдержадміністрації

Управління
соціального захисту
населення райдержадміністрації

Очікуваний результат:
соціальна підтримка вразливих груп населення району, в тому числі осіб, які
переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення
антитерористичної операції;
надання пільг та житлових субсидій населенню району;
оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в
тому числі потерпілих дітей, ветеранів війни, інвалідів.

Продовження додатка
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4.4. Охорона здоров’я

Основні цілі на 2015 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;
забезпечення імунопрофілактики;
зміцнення матеріально - технічної бази галузі.
Основні завдання та заходи на 2015 рік
№
пор.
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

Реалізація завдань загальнодержавних та
регіональних галузевих цільових програм
у галузі охорони здоров’я
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
Удосконалення
організації
кваліфікованого медичного супроводу
дітей та вагітних жінок на всіх етапах
надання медичної допомоги, медичне
забезпечення
дітей-сиріт
і
дітей,
позбавлених батьківського піклування
Зміцнення матеріально – технічної бази
лікувально – профілактичних закладів
району
Впровадження
нових
медичних
стандартів, розробка та впровадження
медичних клінічних протоколів надання
медичної допомоги
Підвищення
якості
профілактичних
оглядів та проведення диспансеризації з
метою раннього виявлення захворювань
на початкових стадіях
Забезпечення
зниження
рівня
захворюваності, інвалідності і смертності
населення від серцево–судинних та
серцево–мозкових
захворювань,

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

Відділ
охорони
здоров'я
райдержадміністрації,
лікувальнопрофілактичні заклади району

Відділ
охорони
здоров'я
райдержадміністрації,
лікувальнопрофілактичні заклади району
Відділ
охорони
здоров'я
райдержадміністрації,
лікувальнопрофілактичні заклади району
Відділ
охорони
здоров'я
райдержадміністрації,
лікувальнопрофілактичні заклади району
Відділ
охорони
здоров'я
райдержадміністрації,
лікувальнопрофілактичні заклади району
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№
пор.

8.
9.

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, онкологічних
захворювань
Реалізація заходів щодо забезпечення
санітарно-епідемічного благополуччя в
районі
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,
лікувальнопрофілактичні заклади району
Відділ
охорони
здоров'я
райдержадміністрації,
лікувальнопрофілактичні заклади району

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;
зниження показника смертності від туберкульозу на 10,0 відс.
4.5. Освіта
Основні цілі на 2014 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 2014 рік
№
Завдання та заходи
пор.
1.
Реалізація завдань Програми розвитку
освіти Березнівського району на період до
2015 року
2.
Виготовлення
проектно-кошторисної
документації на:
-будівництво школи у селі Михалин;
-добудову
Голубнівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;
-реконструкцію Бистрицького навчальновиховного комплексу ”Загальноосвітня

Відповідальні за виконання
Управління освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації
Управління освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації
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3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад” та Прислуцького
навчально-виховного
комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
дитячий садок”;
-капітальний ремонт даху Березнівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№2;
-капітальний
ремонт
даху
їдальні
Великосовпівської
загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів;
-реконструкцію
приміщення
під
майстерню Поліської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів
Проведення капітального ремонту:
-фасаду
Балашівського
навчальновиховного
комплексу
“Колегіум
–
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів”;
-коридору у Друхівській загальноосвітній
школі І-ІІІ ступенів;
-спортивної
зали
Малинської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Проведення реконструкції Грушівської,
Яцьковицької загальноосвітніх шкіл І-ІІ
ступенів
Влаштування внутрішніх вбиралень у
приміщеннях Князівської, Марининської,
Тишицької загальноосвітніх шкіл І-ІІІ
ступенів, Губківської, Колодязнівської,
Хотинської загальноосвітніх шкіл І-ІІ
ступенів
Розпочати
будівництво
Лінчинської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Влаштування
блискавкозахисту
в
Березнівській загальноосвітній школі ІІІІ
ступенів
№2,
Кам’янській
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів
Встановлення снігозатримувачів на даху
будівлі Малинської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів
Провести
заміну
вікон
на
металопластикові
у
приміщеннях
Орлівської,
Поліської,
Малинської,
Березнівської №2 загальноосвітніх шкіл ІІІІ
ступенів,
Хотинської,
Великосовпівської загальноосвітніх шкіл
І-ІІ ступенів
Розпочати будівництво нових приміщень
дошкільних навчальних закладів у м.
Березне, с. Орлівка

Продовження додатка

Управління освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації

Управління освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації
Управління освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації

Управління освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації
Управління освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації
Управління освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації
Управління освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації

Управління освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації,
виконкоми
Городищенської сільської, Березнівської
міської рад
Проведення заміни покрівлі дошкільних Управління освіти, молоді та спорту
навчальних закладів у селах Городище, райдержадміністрації,
виконкоми
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Продовження додатка

Яринівка

Городищенської, Яринівської сільських
рад

Проведення реконструкції приміщень
дошкільних навчальних закладів у селах
Тишиця, Богуші
Відкриття додаткових дошкільних груп у
Кам’янському,
Моквинському,
Яцьковицькому дошкільних навчальних
закладах; створення групи денного
перебування
на
базі
групи
короткотривалого
перебування
у
дошкільному навчальному закладі села
Городище
Реорганізація
Князівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та
дошкільного навчального закладу с.
Князівка у Князівський навчальновиховний комплекс «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад»
Забезпечення навчально-комп’ютерними
комплексами
Великопільської,
Великосовпівської,
Лінчинської,
Хотинської,
Яблунівської
загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів
Підключення
до
мережі
інтернет
Голубнівського,
Князівського,
Кам’янського, Яцьковицького дошкільних
навчальних закладів
Забезпечення
функціонування
Інформаційної
системи
управління
освітою
При наявності фінансування продовжити
реконструкцію навчально-тренувального
приміщення
Березнівського
ліцеюінтернату спортивного профілю
З метою увіковічнення пам’яті загиблого
в зоні проведення антитерористичної
операції на сході України Васильця
Олександра
Кузьмовича
встановити
меморіальну
дошку
на
фасаді
Богушівської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів
З
метою
військово-патріотичного
виховання учнівської та студентської
молоді розмістити в навчальних закладах
району стенди з інформацією про
випускників-патріотів, які беруть участь в
зоні
проведення
антитерористичної
операції на сході України, захищаючи її
територіальну цілісність та суверенітет

Управління освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації,
виконком
Тишицької сільської ради
Управління освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації,
виконкоми
Городищенської,
Кам’янської,
Моквинської, Яцьковицької сільських
рад

Управління освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації,
виконком
Тишицької сільської ради

Управління освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації

Управління освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації,
виконкоми
Голубнівської, Тишицької, Кам’янської,
Яцьковицької сільських рад
Управління освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації
Управління освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації
Управління освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації

Управління освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації,
ТОВ
Західноукраїнський коледж «Полісся»
(за згодою) Березнівський лісотехнічний
коледж Національного університету
водного
господарства
та
природокористування
(за
згодою),
Надслучанський інститут Національного
університету водного господарства та
природокористування
(за
згодою),

Продовження додатка
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21.

Державні професійно-технічні навчальні
заклади «Березнівське вище професійне
училище», «Соснівський професійний
ліцей» (за згодою)
Передбачити кошти на співфінансування Управління освіти, молоді та спорту
для придбання обладнання в спортивний райдержадміністрації
зал Кам’янської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів в рамках Всеукраїнського
проекту «Крок за кроком»
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 2015 рік:
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 2015 рік
№
пор.
1.

2.
3.

4.

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

Реалізація завдань та заходів:
-програми
розвитку
культури
Березнівщини на період до 2017 року;
-програми
розвитку
туризму
в
Березнівському районі на 2011-2015
роки
Забезпечити
збереження
мережі
бібліотек та сільських клубів
Проведення
заходів,
присвячених
державним, міжнародним професійним
святам та пам’ятним датам
Провести капітальний ремонт:
-клубних
закладів
сіл
Кам'янка,
Колодязне, Лінчин, Михалин, Моквин,
Хмелівка, Яблунне, Яцьковичі, селища
Соснове;
-покрівлі клубних закладів сіл Більчаки,
Малинськ, Малушка, Маринин, Поляни;
-комунального закладу „Березнівський
районний
будинок
культури”
Березнівської районної ради (ремонт
фасаду, заміна покрівлі);
-у приміщенні центральної районної
бібліотеки (вул. Андріївська, 1);
-фасаду будинку культури села Зірне

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

і

туризму

і

туризму

Відділ
культури
і
туризму
райдержадміністрації,
виконкоми
Балашівської,
Великопільської,
Зірненської, Кам'янської, Малинської,
Марининської Моквинської, Полянської,
Прислуцької, Хмелівської, Яцьковицької
сільських та Соснівської селищної рад
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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Завершити будівництво Голубненського Відділ
культури
і
туризму
сільського клубу
райдержадміністрації,
виконком
Голубненської сільської ради
Забезпечити поповнення бібліотечних Відділ
культури
і
туризму
фондів
централізованої
системи райдержадміністрації
публічно-шкільних бібліотек району
Замінити вікна на енергозберігаючі в Відділ
культури
і
туризму
комунальних закладах „Березнівський райдержадміністрації
районний
будинок
культури”,
„Березнівський районний краєзнавчий
музей” Березнівської районної ради,
центральній районній бібліотеці
Виготовити
проектно-кошторисну Відділ
культури
і
туризму
документацію
на
будівництво райдержадміністрації
фондосховища комунального закладу
„Березнівський районний краєзнавчий
музей” Березнівської районної ради
Встановити сучасне опалення в клубних Відділ
культури
і
туризму
закладах сіл Білка, Бронне, Вітковичі, райдержадміністрації,
виконкоми
Губків, Маринин, Моквин, бібліотеці- Білківської, Бронської, Вітковицької,
філії села Тишиця
Губківської,
Марининської,
Моквинської, Тишицької сільських рад
Придбати автобус для перевезення Відділ
культури
і
туризму
учасників художньої самодіяльності з райдержадміністрації
обслуговування
сільського
глядача
концертами, виставами
Придбати музичні інструменти для Відділ
культури
і
туризму
комунального закладу “Березнівська райдержадміністрації
музична школа” Березнівської районної
ради
Сприяти
збільшенню
кількості Відділ
культури
і
туризму
приватних садиб для прийому туристів в райдержадміністрації
населених пунктах району
Сприяти будівництву, реконструкції та Райдержадміністрація
ремонту культових споруд з метою
підвищення духовності жителів району,
зміцнення моралі та релігійних традицій
населення
Реалізація завдань районної програми Відділ
культури
і
туризму
підтримки
книговидання
місцевих райдержадміністрації
авторів на 2013-2017 роки
Провести капітальний ремонт покрівлі Виконком Малинської сільської ради
адміністративного
приміщення,
де
розміщені та функціонують сільська
рада,
публічно-шкільна
бібліотека,
пункт громадського порядку
Забезпечити належний облік та стан Відділ
культури
і
туризму
утримання пам’ятників та пам’ятних райдержадміністрації,
виконкоми
знаків, встановлених на території сільських, селищної, міської рад
району
Встановити пам'ятні знаки воякам УПА Відділ
культури
і
туризму
в селах Кам'янка, Малушка, Яблунне
райдержадміністрації,
виконкоми
Великопільської,
Кам'янської,
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18.
19.

Малинської сільських рад
Будівництво
пам’ятника
Героям Відділ
культури
і
Небесної Сотні
райдержадміністрації
Виготовлення
та
встановлення Відділ
культури
і
білбордів,
присвячених
Революції райдержадміністрації
гідності (листопад 2013 року – лютий
2014 року), Збройним Силам України та
іншим військовим формуванням України

туризму
туризму

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 2015 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 2015 рік
№
пор.
1.

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

Реалізація завдань:
-програми підтримки молоді в районі
на 2009-2015 роки;
-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,
Березнівський
районний
центр
зайнятості,
виконкоми
сільських,
селищної, міської рад
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
Служба
у
справах
дітей
райдержадміністрації,
Березнівський
районний центр соціальних служб для

2.

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

3.

Забезпечення стовідсоткового виявлення
дітей, які перебувають у складних
життєвих обставинах, та надання їм
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необхідної допомоги
4.

5.

6.
7.

8.

сім’ї, дітей та молоді

Формування та пропагування здорового Управління освіти, молоді та спорту
та
безпечного
способу
життя, райдержадміністрації, служба у справах
профілактика негативних
явищ
у дітей
райдержадміністрації,
молодіжному середовищі
Березнівський
районний
центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
Здійснення заходів, спрямованих на Управління
соціального
захисту
забезпечення соціального та правового населення
райдержадміністрації,
захисту сім'ї і жінок, гендерної рівності у Березнівський
районний
центр
суспільстві та запобігання насильству в соціальних служб для сім'ї, дітей та
сім'ї
молоді, служба у справах дітей
райдержадміністрації
Організація відпочинку і оздоровлення Управління освіти, молоді та спорту
дітей та молоді
райдержадміністрації
Сприяння реалізації права дитини на Служба
у
справах
дітей
виховання в сім'ї, влаштування дітей- райдержадміністрації,
Березнівський
сиріт та дітей, позбавлених батьківського районний центр соціальних служб для
піклування, у будинки сімейного типу і сім’ї, дітей та молоді
прийомні
сім’ї.
Створення
та
функціонування прийомних сімей в
районі
Розвиток громадської активності молоді, Управління освіти, молоді та спорту
підтримка молодіжних та дитячих райдержадміністрації
громадських організацій

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 2015 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 2015 рік
№
пор.
1.

Завдання та заходи

Відповідальні за виконання

Реалізація завдань:
Управління освіти, молоді та спорту
-програми розвитку фізичної культури і райдержадміністрації,
виконкоми
спорту в Березнівському районі на 2014- сільських, селищної, міської рад
2016 роки;
-програми
розвитку
футболу
в
Березнівському районі на 2013-2016 роки

Продовження додатка

33
№
пор.
2.
2.1.

2.2.

3.

4.

Завдання та заходи
Сприяння
популяризації
здорового
способу життя та подолання суспільної
байдужості до здоров’я нації:
-залучення
громадян
району
до
регулярних занять фізичною культурою
та спортом, зокрема проведення районної
спортивної гри “Сімейні перегони”;
-облаштування спортивних майданчиків
за місцем проживання та у місцях
масового відпочинку населення
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
Сприяння
фінансовій
підтримці
спортивних клубів та спортивних
громадських організацій

Відповідальні за виконання

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

Райдержадміністрація

Очікуваний результат:
охоплення
фізкультурно-оздоровчою
та
спортивно-масовою
роботою
не менше 12 відс. 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 відс. учнівської
молоді.

V. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Основні цілі на 2015 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 2015 рік
№
Завдання і заходи
пор.
1. Реалізація основних положень Стратегії
державної кадрової політики на 2011 2020 роки
2.

Забезпечити дотримання вимог Законів

Відповідальні виконавці
Структурні
підрозділи
райдержадміністрації
та її апарату,
територіальні органи міністерств та
інших центральних органів виконавчої
влади, органи місцевого самоврядування
Структурні
підрозділи

Продовження додатка

34
№
пор.

3.

4.

5.

Завдання і заходи
України “Про державну службу”, “Про
засади запобігання і протидії корупції”
Забезпечення проведення в районі І
етапу
щорічного
Всеукраїнського
конкурсу
„Кращий
державний
службовець”
Забезпечення підвищення кваліфікації
державних службовців у всіх сферах
державного
управління
щодо
професійної компетентності
Виконання
райдержадміністрацією
повноважень,
делегованих
Березнівською районною радою з
передачею їй відповідних фінансових
ресурсів, необхідних для здійснення цих
повноважень

Відповідальні виконавці
райдержадміністрації та її апарату, органи
місцевого самоврядування
Сектор
кадрової
роботи
апарату
райдержадміністрації
Сектор
кадрової
роботи
апарату
райдержадміністрації,
структурні
підрозділи райдержадміністрації
Структурні
підрозділи
райдержадміністрації та її апарату,
територіальні органи міністерств та
інших центральних органів виконавчої
влади

Очікуваний результат:
створення ефективної системи управління - впровадження суспільно орієнтованого та
прозорого механізму державного управління;
підвищення рівня професійної компетентності державних службовців.
VI. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ,
ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
6.1. Охорона навколишнього природного середовища
Основні цілі на 2015 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 2015 рік
№
пор.
1.

2.

3.

Завдання і заходи

Відповідальні за виконання

Ліквідація
несанкціонованих
сміттєзвалищ,
впорядкування
місць
видалення твердих побутових відходів у
населених пунктах району
Придбання
сміттєзбиральних
контейнерів
для
збору
та
транспортування твердих побутових
відходів
Облаштування
площадок
для
встановлення контейнерів зі збору
твердих побутових відходів в місті
Березне, селах Городище, Орлівка

Виконкоми сільських, селищної, міської
рад
Виконком Березнівської міської ради

Виконкоми Березнівської міської
Городищенської сільської рад

та
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№
пор.
4.

5.

6.

Завдання і заходи

Відповідальні за виконання

Завершити агрохімічну паспортизацію
земель
сільськогосподарського
призначення на площі 31,2 тис.га на
умовах фінансування робіт з державного
та місцевих бюджетів за рахунок коштів
районного
фонду
охорони
навколишнього природного середовища
Будівництво мосту через річку Случ в
селі Колодязне та ремонт понтонного
мосту в селі Хотин
Сприяння створенню
Національного
природного парку “Соколині гори”
(“Надслучанський”)

Рівненська філія державної установи
«Інститут охорони грунтів України» (за
згодою), управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації

Райдержадміністрація,
Прислуцької сільської ради

виконком

Райдержадміністрація,
управління
Держземагентства у Березнівському
районі Рівненської області, виконкоми
Губківської, Марининської, Хмелівської
сільських, Соснівської селищної рад, ДП
“Соснівське лісове господарство” (за
згодою)

Очікуваний результат:
забезпечення ефективного використання коштів
навколишнього природного середовища;
дотримання правил благоустрою населенням району.

районного

фонду

охорони

6.2. Захист населення і території району
від надзвичайних ситуацій природного, техногенного та воєнного характеру
Основна ціль на 2015 рік - запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і подій
техногенного та природного характеру, зниження негативних наслідків у разі їх виникнення.
Основні завдання та заходи на 2015 рік
№
пор.
1.

2.

3.

Завдання і заходи

Відповідальні за виконання

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
Забезпечення функціонування районної
ланки територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту

Відділ з питань цивільного захисту
населення
райдержадміністрації,
Березнівський
районний
сектор
Головного управління Державної служби
з надзвичайних ситуацій України в
Рівненській області

Придбання для поповнення районного
резерву матеріально-технічних ресурсів

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
Відділ з питань цивільного захисту
населення
райдержадміністрації,
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№
пор.

4.

5.

6.

7.

Завдання і заходи

Відповідальні за виконання

на випадок надзвичайних ситуацій
пально-мастильними матеріалами, в
тому числі:
бензину в кількості 3000 літрів;
дизельного пального в кількості 2000
літрів
Організація діяльності місцевої пожежної
команди в селі Малинськ

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

Придбання
аварійно-технічних
інструментів, обладнання та рятувальних
засобів для здійснення заходів з ліквідації
аварійних ситуацій та проведення
аварійно-рятувальних робіт , в тому числі:
комбі-ножиць;
бензоріза;
надувного човна
Придбання намету та засобів обігріву для
облаштування пункту обігріву в осінньозимовий період
Придбання автоматизованого робочого
місця (апаратури оповіщення) з метою
оперативного доведення до місцевих
органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, аварійнорятувальних служб, підприємств, установ,
організацій та населення сигналів і
повідомлень про загрозу або виникнення
надзвичайних
ситуацій
природного,
техногенного та воєнного характеру

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

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

Очікуваний результат:
організація діяльності місцевої пожежної команди в селі Малинськ;
зменшення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та
окремих видів надзвичайних ситуацій природного характеру, що пов'язані з санітарноепідемічним благополуччям населення та територій;
мінімізація розмірів збитків від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру.
6.3. Протидія злочинності
Основні цілі на 2015 рік:
забезпечення активної протидії злочинності;
ослаблення дії криміногенних факторів;
формування правосвідомості громадян.

Продовження додатка

37
Основні завдання та заходи на 2015 рік
№
пор.
1.

2.

3.

4.

5.

Завдання і заходи

Відповідальні за виконання

Реалізація завдань районної комплексної Правоохоронні
органи,
структурні
програми профілактики злочинності та підрозділи райдержадміністрації та її
правопорушень на 2011-2015 роки
апарату,
територіальні
органи
міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади, виконкоми
сільських, селищної, міської рад
Захист прав і свобод людини, здійснення Березнівський
районний
відділ
заходів щодо охорони громадської управління Міністерства внутрішніх
безпеки, громадського порядку, боротьби справ України в Рівненській області
зі злочинністю
Мінімізація злочинного впливу на Березнівський
районний
відділ
неповнолітніх та молодіжне середовище, управління Міністерства внутрішніх
профілактика та недопущення підліткової справ України в Рівненській області,
злочинності
служба
у
справах
дітей
райдержадміністрації,
виконкоми
сільських, селищної, міської рад
Запобігання розповсюдженню наркоманії Березнівський
районний
відділ
та алкоголізму;
управління Міністерства внутрішніх
боротьба
з
незаконним
обігом справ України в Рівненській області,
наркотичних
засобів,
психотропних відділ
охорони
здоров'я
речовин, їх аналогів і прекурсорів;
райдержадміністрації,
управління
обмеження незаконного обігу зброї
освіти,
молоді
та
спорту
райдержадміністрації, служба у справах
дітей райдержадміністрації, виконкоми
сільських, селищної, міської рад
Запобігання
злочинності
у
сфері Березнівський
районний
відділ
економіки, активізація протидії корупції управління Міністерства внутрішніх
та організованій злочинності в основних справ України в Рівненській області
бюджетоутворюючих галузях та сферах
господарювання
Очікуваний результат:
зниження рівня злочинності в районі;
забезпечення охорони громадської безпеки та громадського порядку в районі.
6.4. Зміцнення обороноздатності держави

Основна ціль на 2015 рік – сприяти готовності Збройних Сил України, інших
військових формувань України до виконання покладених на них завдань.
Основні завдання та заходи на 2015 рік
№
Завдання та заходи
Відповідальні за виконання
пор.
1.
Придбання:
Райдержадміністрація, Березнівський
-пально-мастильних
матеріалів
для районний військовий комісаріат
забезпечення
поставки
людських
і
транспортних ресурсів до військових
частин
Збройних
Сил
України,
Національної гвардії України та інших

38
№
пор.

2.

3.

Завдання та заходи
військових формувань України;
-пально-мастильних
матеріалів
для
відправки призовників на обласний
збірний пункт;
-канцелярських товарів та витратних до
оргтехніки;
-наметів;
-засобів обігріву
Забезпечення своєчасного оповіщення та
прибуття громадян, які призиваються на
військову службу, прибуття техніки на
збірні пункти та у військові частини
Організація та забезпечення проведення
призовів громадян на строкову військову
службу у 2015 році
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Відповідальні за виконання

Березнівський районний військовий
комісаріат,
сектор
оборонномобілізаційної та режимно-секретної
роботи апарату райдержадміністрації
Березнівський районний військовий
комісаріат,
райдержадміністрація,
районна рада, виконкоми сільських,
селищної, міської рад

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

Керівник апарату адміністрації

Н.Стасюк

