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ЗВІТ
голови районної державної адміністрації
про виконання Програми економічного і соціального розвитку
Березнівського району на 2014 рік
Шановні депутати! Шановні запрошені!
Відповідно до Закону України ―Про місцеве самоврядування в
Україні‖

пропоную Вашій увазі звіт про виконання Програми

економічного і соціального розвитку району за 2014 рік.
Рік, який завершується, був роком важливих подій, і водночас
досить напруженим як в політичному так і в фінансово-економічному
плані для нашої держави, що негативно позначилось на основних
тенденціях соціально-економічного розвитку району.
Разом

з

тим,

функціонування систем

в

цілому

вдалось

забезпечити

стабільне

життєдіяльності району та першочергові

потреби його мешканців.
Кожен по – різному може оцінювати розвиток району за цей рік,
враховуючи те, що тривалий період в районі відсутній голова
адміністрації. Однак, район розвивався і продовжує розвиватись.
Відповідно до підсумків оцінки діяльності райдержадміністрацій та
виконкомів міст обласного значення, які проводяться по чотирнадцяти
показниках, за січень — листопад звітного року Березнівський район
посів 3 місце в області.
Спільними зусиллями органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, суб’’єктів господарювання проведено певні роботи в
господарському комплексі району.
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Основною складовою матеріального виробництва в районі є робота
підприємств

промисловості

та

агропромислового

комплексу,

які

зорієнтовані на задоволення внутрішніх та експортних потреб в продукції
промисловості та сільського господарства.
Аналізуючи випуск основних видів продукції в натуральному виразі
більше виготовлено, ніж у минулому році каоліну і глини каолінової,
паливних брикетів, лісопродукції, сірників,

пальт чоловічих, масла

вершкового, виробів здобних, м’яса свійської птиці.
Разом з тим, зменшено випуск виробів ковбасних, сирів жирних,
молока, виробів хлібобулочних,

пальт жіночих,

вікон та

дверей з

деревини.
Вагома частка реалізації припадає на виробництво харчових
продуктів (47,3%).
У промисловій галузі підприємствами реалізовано промислової
продукції на суму 251,3 млн.грн., що становить 1,8 відс. в обласному
обсязі реалізації промислової продукції.
Промислові

підприємства

постійно

працюють

в

напрямку

нарощення обсягів випуску промислової продукції, вдосконалення
технологічних процесів, покращення умов праці, впровадження сучасних
та енергозберігаючих технологій.
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Протягом січня-вересня

промисловими підприємствами освоєно

більше 10 млн.грн. капітальних інвестицій в результаті чого проведено:
-модернізацію виробничих та побутового корпусів;
-енергозберігаючі заходи;
-ремонт,

поліпшення

та

модернізацію

наявного

виробничого

обладнання;
-придбання основних засобів, зокрема, машин, устаткування,
інвентаря.
Як передбачалося програмою:
приватним
птахопідприємство‖

акціонерним
проведено

товариством
реконструкцію

―Березнівське

системи

освітлення

пташників;
хлібокомбінатом

замінено

застарілу

тупикову

піч

на

нову

енергозберігаючу ротаційну.
За рахунок власних коштів введено в експлуатацію пивзавод
«Волинський бровар».
В агропромисловому комплексі району

за січень-листопад

вироблено 381,6 млн. грн. валової продукції (в постійних цінах 2010
року), що становить 100,9 відсотка до минулого року.
Порівняно з відповідним періодом минулого року збільшено
виробництво

яєць на 3,6 відсотка, виробництво м’яса залишилось на

рівні минулого року і становить 9,6 тис.тонн, молока зменшилось на 2,8
відсотка.
За 11 місяців 2014 року сільгосппідприємствами району вироблено
67,9 млн. грн. валової продукції, що становить 94,3 відсотка до минулого
року.
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З метою сприяння створенню родинних ферм в районі діє Програма
розвитку молочного скотарства в особистих селянських господарствах до
2015 року, якою передбачено впровадження механізму часткової
компенсації вартості за закупівлю установок індивідуального доїння
вітчизняного виробництва власникам особистих селянських господарств,
які утримують 3-х і більше корів. На даний період кількість таких
господарств в районі нараховується 66, що на 4 господарства більше ніж у
2013 році.
У цьому році трьом власникам особистих селянських господарств за
закуплені установки індивідуального доїння, що були придбані у 2013
році, відшкодовано з Державного бюджету 12,9 тис. гривень.
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.
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.
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Протягом звітного року укладено договори оренди на невитребувані
земельні частки (паї) з орендарями загальною площею 5,0 тис. га, що
дасть можливість залучити

1,5 млн. грн. річної орендної плати до

бюджетів місцевих рад.
Враховуючи

важливість

питання

забезпечення

населених

пунктів району містобудівною документацією, що є основою для
відведення земельних ділянок та залучення інвестицій на конкретних
територіях, продовжувалась робота над розробленням та проведенням
коригування містобудівної документації населених пунктів, а саме:
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).
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Темпи будівництва знизились в порівнянні з минулим роком, що
зумовлено в першу чергу зростанням вартості будівельних матеріалів та
низькою платоспроможністю населення.
Із-за
розпочато

відсутності фінансування та потенційного інвестора не
другий етап реалізації

Програми будівництва (придбання)

доступного житла у Березнівському районі на 2011-2017 роки.
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, яке є досить важливою
сферою в господарському комплексі району

і потребує значних

капіталовкладень.
На виконання завдань Уряду щодо скорочення споживання
природного газу не менше ніж на 30 відсотків у порівнянні з минулим
опалювальним періодом, проведено значний обсяг робіт в питаннях
енергоефективності.
Зокрема, 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
роботи уже завершені.

дані
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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%).
КП ―Березнекомуненергія‖ виготовляється робочий проект, яким
передбачається встановлення на котельні по вул. Ціолковського 4Б
м.Березне двох твердопаливних котлів марки ARS-800 ВМ загальною
вартістю майже 1 млн. грн., що зменшить споживання природного газу на
майже 300 тис.м3 або 25 відс. в рік.
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.

З метою покращення водопостачання в сільських населених пунктах
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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 ремонти:
- повітряних ліній в селах Городище, Великі Селища, Поліське,
Моквин, смт.Соснове та м.Березне загальною довжиною 16,3 км;
- дев'яти комплектних трансформаторних підстанцій.
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%), завершення яких планується в наступному році.
Стабільно функціонує транспортний комплекс району.
Регулярним автобусним сполученням забезпечено усі населені
пункти району за виключенням сіл Сівки та Гута Грушівська.
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
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підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та
ресторанного господарства за січень – вересень звітного року становив
145,1 млн.грн., що на 0,1% більше відповідного періоду 2013 року (по
області 2,5%).
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 осіб-підприємців (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
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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.
З 17 грудня налагоджено надання послуг через Центр управлінням
Держземагентства у Березнівському районі, а в 2015 році буде
здійснюватись оформлення та видача паспорта

громадянина України,

вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягнені
певного віку, реєстрація місця проживання (перебування особи),
реєстрація підприємницької діяльності.
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 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.
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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 протезно-ортопедичними засобами.
Путівки для оздоровлення отримали 1675 постраждалих осіб, в тому
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числі 1528 дітей, крім того 12 ветеранів війни та 10 інвалідів загального
захворювання.
Дотримано

необхідні

умови

для

проживання
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одиноких

пенсіонерів та інвалідів в стаціонарному відділенні с.Друхів. Разом з тим,
невирішеним залишилось питання щодо проведення в цьому закладі
капітального ремонту кухонно-прального комплексу та придбання
необхідного обладнання.
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 виплачено одноразову грошову
допомогу на лікування та поліпшення матеріально-побутових умов 679
громадянам, в тому числі 12 особам із вимушених переселенців, на суму
334,3 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
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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 січень-вересень 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
25 грудня по економічно активних підприємствах заборгованість із
виплати заробітної становила 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.
Протягом звітного періоду

у галузі охорони здоров’я на

виконанні перебувало 24 цільових програми, на реалізацію яких в
поточному році використано 653,0 тис. грн., що становить

91 відс. від

запланованого.
В медичних закладах району впроваджено 64 нових лікувально –
діагностичних методик.

Здійснювалися заходи щодо медичного супроводу дітей та вагітних
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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.
На виконання завдань програми управлінням освіти, молоді та спорту
проведено наступну роботу.
Виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію
приміщень Яцьковицької та Грушівської загальноосвітніх шкіл.

Проведено капітальний ремонт покрівлі Городищенської ЗОШ та
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завершується капітальний ремонт покрівлі Бистрицького навчальновиховного комплексу.
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

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.
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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.
Вихованка відділення плавання комунального закладу «Комплексна
дитячо-юнацька спортивна школа» Онищук Наталія посіла чотири перші
місця у

міжнародному турнірі на призи олімпійського чемпіона з

плавання В. Смирнова в м.Донецьк.
Шнайдер Максим та Чижевський Максим вибороли відповідно
перше та четверте місця у відкритому кубку Рівненської області з
пауерліфтингу.
Бовгиря Володимир ввійшов до складу збірної команди області з
настільного тенісу серед людей з обмеженими можливостями.
Спортсмени відділення зі стрільби з лука взяли участь в чемпіонаті
України. Зокрема, Комар Антон став чемпіоном України в особистому
заліку та срібним призером в командному заліку. В лютому цього року на
чемпіонаті світу зі стрільби з лука, що проходив у м. Нім (Франція),
Комар Антон став срібним призером та рекордсменом світу в особистому
заліку. 18-22 травня 2014 року в м. Любляна (Словенія), на чемпіонаті
Європи спортсмен здобув ліцензію на Олімпійські молодіжні ігри зі
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.
Проведений чемпіонат та кубок району з футболу серед спортивних
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клубів культурно-дозвіллєвих 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.
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.
З нагоди відзначення 200 - річчя від Дня народження Т.Г.Шевченка
проведено ряд тематичних заходів.
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, публічношкільних 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
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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.
Проектом Програми економічного і соціального розвитку на 2015 рік
передбачено будівництво пам‖ятника Героям Небесної Сотні з метою
вшанування їх пам‖яті. У зв‖язку з тим, що будівництво пам‖ятника
потребує значних коштів та з обмеженістю фінансових можливостей
району пропонуємо уже на початку 2015 року розпочати благодійний збір
коштів та оголосити конкурс на виготовлення проекту пам‖ятника.
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 дітейсиріт 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
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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 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.

Нагадаю, що наш район вже має досвід участі у впровадженні
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другої фази Проекту завдяки якому залучено в район

майже 1

млн.грн., з них 320 тис.грн. кошти Європейського Союзу та програми
розвитку ООН.
Завдяки професійним діям працівників міліції з початку року на
території району резонансних злочинів не зареєстровано.
До районного відділу міліції надійшло 3388 заяв і повідомлень про
події та злочини, з яких 608 заяв і повідомлень з ознаками кримінальних
правопорушень внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, що
становить 17,9 відс. (по області 22,9 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 50 відс. такого виду кримінальних
правопорушень як крадіжки (2014 рік - 123 злочин проти 82-ох - у 2013
році). Розкриття даної категорії кримінальних правопорушень становить
39,6 відс. (по області 22,4 відс.).
Впродовж
мінімізації

року

здійснювалися

наслідків

надзвичайних

заходи

із

ситуацій

запобігання

та

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
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мотопомпи та 100 м. стального канату.
Відпрацьовано план заходів щодо підвозу питної води населенню та
розподілу паспортизованих цистерн у разі загрози або виникнення
надзвичайних ситуацій і в особливий період та укладені відповідні
договори з ТОВ ―Бімол‖ і хлібокомбінатом Березнівського районного
споживчого товариства.
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.
Одним із найбільш ефективних факторів зниження ризиків
виникнення

надзвичайних

ситуацій

техногенного

характеру

є

запровадження систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та
оповіщення людей у разі їх виникнення.
В районі підлягають обладнанню системами раннього виявлення
надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення 4
об’єкти підвищеної небезпеки - авто та газозаправні станції.
На даний час зазначена система змонтована лише на 1 об’єкті (ТОВ
―Українська сірникова фабрика), яку прийнято в експлуатацію як
пусковий комплекс, по 3 об’єктах підвищеної небезпеки розроблені та
погоджені відповідні технічні завдання та робочі проекти.
На підтримку готовності до дій за призначенням підрозділів місцевої
пожежної охорони протягом 2014 року з бюджетів сільських рад виділені
кошти в сумі 202 тис.грн. (Балашівська сільська рада — 172 тис.грн.,
Малинська сільська рада — 30 тис.грн.).
У районі на обліку знаходиться 112 протирадіаційних укриттів та 2
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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, 1- приватної).
Здійснено

комплекс

робіт

щодо

забезпечення

реалізації

державної політики у сфері охорони довкілля.
За кошти районного фонду охорони навколишнього природного
середовища:
- 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.;
-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
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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.
На

даний

час

вирішується

питання

щодо

отримання

від

землекористувачів — Соснівського держлісгоспу, ―Агролісу‖, ПАТ
―Рівнегаз‖, відповідних сільських та селищної рад погоджень

про

включення земель (із зазначенням площ земельних ділянок з вилученням
та без вилучення) до проектованого національного парку.
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
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зв’язків з населенням району, 24 прямих телефонних зв’язків з
населенням

району

провели

керівники

структурних

підрозділів

райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади, підприємств, організацій.
У зв’язку з 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 та інших
військових формуваннях та

беруть участь у військових діях на сході

України.
Крім того, з червня райдержадміністрацією, районною радою
спільно з районною організацією Товариства Червоного Хреста України,
сільськими, селищною, міською радами, підприємствами, установами,
організаціями, релігійними громадами 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.);
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-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.);
4)

надано матеріальну допомогу учасникам АТО та їх родинам на

загальну суму 113 тисяч 400 грн.;
5) перераховано 3 тисячі 500 грн. Рівненському благодійному фонду
―Скарбниця надії‖.
Систематично районна державна адміністрація через районну газету
‖Надслучанський вісник ― інформувала населення про використання
цих коштів.
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
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віділено 14 земельних ділянок, в тому числі 12 для будівництва жилих
будинків та 2 для ведення особистого селянського господарства.
Варто зазначити, що наш район є в числі лідерів щодо підтримки
учасників антитерористичної операції на сході України та членів їх сімей.
Користуючись нагодою висловлюю щиру вдячність всім хто став
учасником цієї благородної справи, яка на даний час ще не є завершена.
Організовуючи роботу з виконання програмних завдань, районна
державна

адміністрація

взаємодіяла

адміністрацією, обласною радою,
різних

рівнів,

керівниками

з

обласною

районною радою,

підприємств,

державною

депутатами рад

установ,

організацій,

виконавчими комітетами сільських, селищної, міської рад.
Конструктивною була співпраця з громадською радою при районній
державній адміністрації, членами якої є представники різних громадських
організацій.

Підсумовуючи наведене вище районна державна адміністрація
вважає, що в цілому завдання передбачені програмою на 2014 рік
виконані.
Разом з тим, враховуючи суб'єктивні та об'єктивні причини 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.
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У зв’язку з відсутністю достатнього фінансування не виконано
частину із запланованих заходів, а саме:
Не розпочато будівництво:
багатоквартирного

житлового

будинку

в

місті

Березне

по

вул.Андріївська, 63а;
дошкільного навчального закладу в місті Березне;
Лінчинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів;
мосту через річку Случ в селі Колодязне.
Не проведено:
реконструкціюнавчально-тренувального приміщення Березнівського
ліцею-інтернату спортивного профілю та в’їзного кільця в місті Березне
та;
капітальний ремонт фасаду Балашівського навчально-виховного
комплексу «Колегіум-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» та районного
будинку культури (ремонт фасаду, заміна покрівлі).
Також, не завершено будівництво підвідних газопроводів до сіл
Голубне, Поліське.
У зв‖язку з відсутністю фінансування з Державного бюджету:
не проведено капітальний ремонт доріг з асфальтовим покриттям до
населених пунктів району;
не виконано роботи з прокладання водопровідних мереж в південній
частині міста Березне та реконструкції другої черги очисних споруд;
не впроваджено проекти сільських громад району, які за підсумками
2012 та 2013 року Всеукраїнського конкурсу проектів і програм розвитку
місцевого самоврядування стали переможцями.
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Шановні депутати!
Відповідно до вимог чинного законодавства районна державна
адміністрація сьогодні представляє на розгляд районній раді проект
Програми економічного і соціального розвитку Березнівського району
на 2015 рік.
Пропонований проект Програми, розроблений з урахуванням
завдань довгострокових цільових та галузевих програм, управлінь,
відділів, служб райдержадміністрації, сільських, селищної, міської
рад,

підприємств

та

організацій,

громадських

організацій,

аналітичних матеріалів та статистичних даних про розвиток району.

Не буду зупинятись на детальному розкритті змісту проекту
Програми, а назву основні напрями роботи над вирішенням яких
працюватимемо в наступному році:
-першочерговим і основним залишається завдання щодо наповнення
дохідної частини бюджету, бюджетів сільських, селищної, міської рад, що
дасть можливість зміцнити матеріально-технічну базу закладів охорони
здоров’я, освіти, культури, фізичної культури та спорту, вирішити
комплекс питань, що стосуються благоустрою населених пунктів району;
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-модернізація та технічне переоснащення житлово-комунального
господарства;
-реалізація завдань загальнодержавних та регіональних програм в
галузі освіти;
-продовження реформ в медичній галузі;
-реалізація інвестиційних проектів сільськими, селищною, міською
радами;
-вирішення комплексу питань, що стосуються соціального захисту
жителів нашого району;
-увіковічення пам’яті Героїв Небесної Сотні, загиблих та учасників
подій в зоні проведення антитерористичної операції на сході України.
Потребують уваги і питання щодо виховання у молоді здорового
способу життя, формування загальнолюдських життєвих принципів.
Важливими є питання забезпечення на території району законності
та правопорядку.
Оскільки Програма буде затверджуватися на сесії районної ради, до
неї ще можуть подаватися пропозиції та вноситися певні корективи.
Дякую за увагу!!!

