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З В І Т 

про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Березнівського району на 2015 рік та проект Програми економічного і 

соціального розвитку Березнівського району на 2016 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 на 2015 рік.  

Протягом поточного року робота районної державної адміністрації була 

спрямована на забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку 

району, ефективного використання трудових та фінансових ресурсів, сприяння 

залученню інвестиційних коштів, вирішення проблем учасників АТО, проведення 

мобілізаційних заходів та забезпечення життєдіяльності  жителів району.  

Працюючи в складних економічних умовах промисловим  підприємствам 

району вдалось досягнути певних результатів щодо    реалізації промислової 

продукції та нарощення обсягів виробництва по окремих її видах, освоєння нових 

видів продукції, впровадження сучасних та енергозберігаючих технологій. 

За 10 місяців цього року обсяг реалізованої промислової продукції склав 

267 млн. грн. що становить 1,3 відс. в обласному обсязі реалізації промислової 

продукції. 

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

продуктів, напоїв. 

Промисловими підприємствами проведено наступні енергозберігаючі заходи: 

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

-Хлібокомбінатом Березнівського районного споживчого товариства замінено 

газовий опалювальний котел на теплообмінник, що використовує технологічну пару 

твердопаливного котла та частковий капітальний ремонт  покрівлі виробничого цеху.  

Товариством ―Західна каолінова компанія‖ проведено модернізацію 

виробничого корпусу, зокрема  влаштовано  систему вентиляції. 

Освоєно виробництво декоративних свічок на Українській сірниковій фабриці.  

  Заводом покрівельних матеріалів ―Еверест‖ введено лінію для профілювання 

штахетника. (СЛАЙД 2) 

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

працював протягом двох останніх років. 

В агропромисловому комплексі району за січень-листопад виробництво 

валової продукції сільського господарства по сільськогосподарських підприємствах  

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

Спад виробництва становить  24 відсотка, і значною мірою обумовлений 

зменшенням виробництва м’яса птиці на ПрАТ  «Березнівське птахопідприємство» у 

зв’язку із зниженням обсягів реалізації продукції, спричиненою втратою 

традиційних ринків збуту.  (СЛАЙД 3). 

З листопада підприємство працює на повну потужність, розпочало процес 

приведення виробництва  до європейських стандартів та має намір побудувати  в 

районі сучасний забійний цех.  
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Разом з тим, в цьому році вдалось значно збільшити посівні площі, шляхом  

залучення в район  двох інвесторів «ЗАХІДАГРОПРОМ» та «АГРОФОНД», які 

засіяли 2739 га  землі, що становить 64% від 4300 га засіяних площ в цілому по 

району.    

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

інвестиційного проекту вартістю 25 млн.грн. щодо реконструкції складських 

приміщень для зберігання зернових і  технічних культур, встановило нове сучасне 

обладнання  для приймання, очищення та просушування зерна.  (СЛАЙД 4) 

В результаті  в районі  з’явився сучасний елеватор для  зберігання 12 тис. тонн  

зернових культур з можливістю відвантаження продукції, як автомобільним так і 

залізничним транспортом.  

Варто зазначити, що  товариством також розчищено поля від самосіву дерев і 

чагарників та підготовлено під посів сільськогосподарських культур у 2016 році 

1000 га ріллі, яка  не була в обробітку більше 5 років, з проведенням  вапнування   

грунтів  на площі 871 га.   

Відрадно, що ці господарства мають серйозні і перспективні наміри щодо 

роботи в нашому районі. 

Фермерськими господарствами залучено 214 тис.грн. коштів у виробництво 

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

кредитних ресурсів. 

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

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

га на основі капельного зрошення. 

Звичайно, що це не є ті показники роботи розвитку агропромислового 

комплексу району, які задовольняли б мене, як голову адміністрації.  

Вважаю, що органи виконавчої влади  та органи місцевого самоврядування 

повинні сприяти тим підприємствам і товариствам, які бажають відкривати свій 

бізнес на селі та готові створювати робочі місця, сплачувати податки, розвивати 

інфраструктуру населених пунктів.  

Прикладом уже можуть служити два сучасні підприємства - ПрАТ 

«Березнівське птахопідприємство» та ТОВ «ЗАХІДАГРОПРОМ», які за поточний 

рік виробили в сукупності понад 88 % валової продукції сільського господарства по 

сільськогосподарських підприємствах району та створили  320 робочих місць. 

В галузі земельних відносин продовжувались роботи з землеустрою, 

кадастру та ринку земель.  

З метою наповнення бюджету за рахунок продажу суб’єктам підприємницької 

діяльності земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об’єктами 

нерухомого майна продано у власність 16 земельних ділянок, загальна площа яких 

складає 6,4 га, на суму майже 793 тис.грн.  

Додатково підготовлено до продажу у власність ще 7 земельних ділянок 

загальною площею 1,9 га на суму 405 тис.грн.   

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

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

здійснення підприємницької діяльності. 

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

територіях Малинської та Прислуцької сільських рад, нормативно-грошової оцінки 

земель села Малушка, зміни меж сіл Лінчин, Михалин, Яринівка у відповідності до 
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генеральних планів даних населених пунктів, розробки схеми землеустрою і техніко-

економічного обґрунтування  використання  та охорони земель на території 

Соснівської селищної ради. 

Передано агроформуванням  невитребуваних земельних часток (паїв) площею 

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

укладених договорів, складає 1,2 млн.грн., з яких уже сплачено 1,0 млн.грн. 

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

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

продовжуються роботи над розробленням та коригуванням генерального плану 

міста Березне, які міською радою планується завершити в третьому кварталі 

наступного року;  

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

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

До відома скажу, що в цілому по району 24 населених пункти забезпечені 

новими  генеральними  планами, 23 - використовують генеральні плани, що 

розроблені у 70-80 роках, у 8 населених пунктів генеральні плани відсутні. 

Сільським, селищному головам варто звернути увагу на вирішення даної проблеми. 

Всього на виготовлення містобудівної документації місцевими радами 

використано коштів в сумі 753 тис.грн. 

Питання енергозбереження та енергоефективності з кожним роком стають 

все більш актуальними. При тому, що це викликає інтерес не тільки у підприємств, 

установ, організацій, а також у простих громадян.  Саме тому одним із стратегічних 

напрямків роботи райдержадміністрації було і  залишається проведення комплексу 

робіт з впровадження енергозберігаючих заходів, оскільки їх реалізація є важливим 

чинником на шляху ефективного використання енергетичних ресурсів  та економії 

коштів.  

Так, за рахунок коштів субвенції з державного та місцевого бюджетів у розмірі 

більше 4 млн.грн виконані роботи щодо заміни газового опалення на альтернативні 

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

Колодязнівська, Орлівська, Яринівська загальноосвітні школи) (СЛАЙД 5,6.7), 

завершуються роботи щодо встановлення твердопаливних котлів ще в 2 закладах 

освіти – Березнівському агротехнічному ліцеї – інтернаті та дитячо-юнацькій 

спортивній школі (СЛАЙД 8,9).  

Як результат, економія споживання природного газу в даних навчальних 

закладах  становитиме  майже  320 тис.м
3  

або 44 %  від загального споживання  

природного газу навчальними закладами району. 

 У приміщеннях Поліської, Березнівської №2 (СЛАЙД 10) загальноосвітніх 

шкіл І-ІІІ ступенів, Яцьковицької та Хотинської  загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів, 

частково в Орлівській ЗОШ ( 250,0  тис. грн.), замінено вікна на металопластикові. 
 
В поточному році буде введено в експлуатацію два твердопаливних котли у 

комунальній котельні по вул.Ціолковського,4Б м.Березне, (СЛАЙД  11) загальною 

вартістю  біля 1,0 млн грн. коштів місцевого бюджету, в результаті чого економія 
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споживання природного газу по підприємству становитиме майже  300,0 тис.м
3
 або 

25% на рік.  

Проведено часткову заміну вікон на енергозберігаючі в районному будинку 

культури на суму майже 66 тис.грн. 

Встановлено твердопаливні котли в Соснівській (СЛАЙД  12)  та Моквинській 

амбулаторіях загальної практики-сімейної медицини, замінено вікна на 

металопластикові у ФАПах сіл Антонівка, Князівка, Губків та Малинській лікарській 

амбулаторії. 

 В цілому вартість енергозберігаючих заходів по галузі охорони здоров’я 

складає понад 300 тис.грн. 

З метою ефективного використання теплової енергії в гуртожитку по 

вул.Зірненській,3 м.Березне (СЛАЙД 13) та в приміщенні управління 

агропромислового розвитку (СЛАЙД 14) встановлені прилади обліку та регулювання 

теплової енергії.  

За підсумками ІІІ етапу обласного конкурсу з енергоефективності за рахунок 

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

встановлено 2 таких прилади в районному будинку культури.  

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

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

Березнівській стоматполіклініці та Березнівському агротехнічному ліцеї – інтернаті. 

Таким чином, здійснюючи навіть низьковитратні енергозберігаючі заходи, такі 

як заміна вікон на енергозберігаючі, системи освітлення приміщень, встановлення 

приладів обліку теплової енергії  можна досягти значного ефекту, який відобразиться 

в загальній сумі витрат на оплату енергоносіїв. Особливо відчутним цей ефект є у 

бюджетній сфері та на об’єктах соціальної інфраструктури. 

З метою підвищення ефективності використання паливно-енергетичних 

ресурсів населенням району через стимулювання  впровадження енергозберігаючих 

заходів розроблено програму відшкодування відсотків за кредитами, залученими 

фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів на 2015-2018 роки.   

Протягом року продовжувалися роботи з реконструкції зовнішнього 

освітлення в селах Бистричі, Маринин, Тишиця (СЛАЙД  15). 

Здійснено комплекс робіт, спрямованих на реалізацію завдань Програми 

електрифікації новозбудованих вулиць сільських населених пунктів. 

Так, Моквинською сільською радою за рахунок коштів обласного, місцевого 

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

16,17) виконуються роботи з електрифікації  п’яти вулиць села Моквин.  

Виконкомами Бистрицької, Кам’янської, Марининської, Прислуцької, 

Тишицької, Яринівської та Яцьковицької сільських рад забезпечено виготовлення 

проектно-кошторисної документації на проведення електрифікації новозбудованих 

житлових масивів.  

Для покращення якості електропостачання для жителів району районом 

електричних мереж ПАТ «Рівнеобленерго» проведено ремонти: 

- повітряних ліній напругою 0,4 кВ в селах Антонівка, Великі Селища, 

Голубне, Губків, Кам’янка, Малинськ, Мочулянка, Прислуч, Орлівка, селищі 

Соснове та місті Березне загальною довжиною майже  27 км.; 

- 23 трансформаторних підстанцій; 

- повітряних ліній напругою 10 кВ  загальною протяжністю 70 км. 
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Разом з тим, робота Березнівського району електричних мереж, викликає 

справедливі нарікання населення району про що свідчить велика кількість 

письмових та усних звернень, пов’язаних із низькою напругою, аварійним станом 

мереж та електрообладнання, несвоєчасним реагуванням на виклики тощо. 

Наведу тільки два приклади. В майже половини населених пунктів району на 

окремих вулицях електрична напруга не відповідає нормі, а у 20 населених пунктах 

наявні аварійні електроопори, що в першу чергу несуть загрозу життю людей. 

Тому, на мою думку, вважаю, що своєчасним є законопроект «Про 

націоналізацію майна публічного акціонерного товариства «Рівнеобленерго», як 

майна держави-агресора та її резидентів в Україні», поданий та зареєстрований у 

Верховній Раді, автором якого є народний депутат України від нашого виборчого 

округу Євтушок Сергій Миколайович. 

З метою забезпечення населення якісною питною водою товариством „Березне 

райсількомунгосп‖ за рахунок власних коштів та коштів місцевого бюджету 

проведено поточний ремонт 450 м водопровідної мережі в селах Білка, Кам’янка, 

Маринин, а також 9 артсвердловин в сільських населених пунктах Бистричі, Білка, 

Городище, Зірне, Кам’янка, Моквин, Маринин, Яринівка, Яцьковичі. 

За рахунок коштів міської ради виготовлено проектно-кошторисну 

документацію щодо реконструкції очисних споруд в місті, кошторисною вартістю 

більше 23 млн.грн., та отримано позитивний висновок експертизи. 

Основною метою у сфері  пасажирських перевезень на території району є 

гарантоване та ефективне задоволення потреб населення у безпечних та 

якісних послугах пасажирських перевезень.   

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

конкурс з визначення автомобільних перевізників для обслуговування приміських 

автобусних  маршрутів загального користування, що не виходять за межі району. 

Із 34 діючих в районі маршрутів по 20 проведено конкурс та визначено шість 

перевізників-переможців. Інших 14 маршрутів обслуговують перевізники згідно з 

договорами, укладеними з обласною державною адміністрацією, термін дії яких ще 

не закінчився. 

Регулярним автобусним сполученням забезпечено усі населені пункти 

району за виключенням сіл Сівки, Гута Грушівська, Карачун та Ялинівка. 

Для поліпшення доріг комунальної власності району за рахунок коштів міської 

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

(СЛАЙД 18,19) загальною протяжністю майже 700 м. на суму 1,5 млн.грн, та за 

рахунок  коштів обласного бюджету на одній вулиці села Зірне (СЛАЙД  20) 

протяжністю 800 м., вартістю 1,0 млн.грн.  

Крім того, виконавчими комітетами сільських рад за рахунок власних коштів 

проведено ямковий ремонт та грейдерне вирівнювання доріг  на загальну суму 

майже 300 тис.грн. 

Оскільки в поточному році з Державного бюджету не виділялися кошти на 

проведення ремонту комунальних доріг, обсяги цих робіт є значно меншими ніж в 

попередньому році. 

Зберігається стійка тенденція розширення мережі торговельних закладів 

району, кількість яких за 2015 рік збільшилася на 19 закладів. 
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Невід’ємною частиною соціально-економічного розвитку району є 

розвиток сектору підприємництва, завдяки якому значна частина населення 

вирішує проблему свого працевлаштування. 

У районі здійснює господарську діяльність 1477 фізичних осіб-підприємців та 

148 підприємств малого та середнього бізнесу. 

Сприяють розвитку малого підприємництва сільські, селищна ради, бюджетні 

установи району, які надають в оренду вільні площі, що не використовуються.  

Протягом 9 місяців поточного року підприємницьким структурам здано в 

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

відповідних рівнів надійшло більше 238 тис. грн. 

Центром надання адміністративних послуг, послугами якого користуються як 

підприємці так і жителі району, надано понад 5000 адміністративних послуг з видачі 

посвідчень батьків та дітей з багатодітної сім’ї, будівельних паспортів забудови 

земельних ділянок, витягів, довідок та інформацій з Державного земельного 

кадастру, послуги дозвільного характеру та інші. 

З листопада надаються послуги щодо оформлення та видачі паспорта 

громадянина України та проводиться державна реєстрація права власності на 

нерухоме майно та інших майнових прав. 

Невід’ємною умовою виконання будь-яких програмних заходів із 

розбудови району, є успішна реалізація  бюджетного процесу, що є  

найголовнішим напрямом діяльності райдержадміністрації – це формування 

бюджету, пошуку додаткових джерел наповнення дохідної частини, ефективний 

розподіл та контроль за використанням бюджетних коштів.  

Оскільки остаточні показники виконання районного бюджету за 2015 рік 

будуть доведені до депутатів у січні наступного року зупинюсь лише на основних 

показниках, що характеризують нашу роботу. 

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

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

43,4%.  

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

50,7 млн.грн.  

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

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

млн. грн і склали 42,0 млн. грн. 

До  бюджету  Пенсійного  фонду  протягом  січня-листопада  2015  року  

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

Середній розмір призначеної пенсії з цільовою грошовою допомогою та з 

урахуванням індексації станом на 1 грудня становив 1375 грн., що на 2,5% більше 

ніж за аналогічний період минулого року. 

Проведено комплекс заходів щодо реалізації загальнодержавних та 

регіональних соціальних програм.   

У звітному році здійснено виплату всіх видів державних соціальних допомог в 

сумі понад 135 млн.грн.,  пільг та компенсацій  на суму майже 28  млн.грн.  
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Державну соціальну допомогу в районі отримувало 910 малозабезпечених 

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

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

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

попереднім роком.   

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

які прибули на тимчасове перебування до району з тимчасово окупованої території 

та районів проведення антитерористичної  операції  

На виконання Програми матеріальної підтримки найбільш незахищених 

верств населення району  з районного бюджету виплачено одноразову грошову 

допомогу на лікування та поліпшення матеріально-побутових умов 562 громадянам 

на суму 520 тис.грн.    

У законодавчо визначені терміни управлінням Пенсійного фонду в районі 

забезпечено виплату пенсій і допомог на суму 241,3 млн.грн.,  що на 4,1 млн.грн. 

більше  ніж у  минулому році.  

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

засобами реабілітації, 69 інвалідам видано направлення на забезпечення протезно-

ортопедичними засобами, 11 дітей-інвалідів проходять  реабілітацію  у 

Кузнецовському міському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів.  

Путівки для оздоровлення отримали 140 постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи,  14 ветеранів війни, 16 інвалідів загального 

захворювання та 8 учасників АТО. 

Завдяки підтримці обласного бюджету, бюджетів сільських, селищної, міської 

рад вдалося провести капітальний ремонт кухонно-прального комплексу 

стаціонарного відділення комунального закладу ―Територіальний центр соціального 

обслуговування‖ загальною вартістю 740 тис. грн. (СЛАЙД  21-22) 

Тим самим ми не тільки поліпшили умови проживання підопічних 

стаціонарного відділення, але і вирішили одну з найболючіших проблем, яка 

залишалася актуальною впродовж багатьох років. 

Користуючись нагодою, висловлюю вдячність тим сільським, селищній, 

міській радам, які надали субвенцію районному бюджету. 

Одним з найважливіших показників соціальної захищеності дорослого 

працездатного населення є рівень його зайнятості та оплати праці як головного 

джерела доходів.  
З початку поточного року: 

- працевлаштовано 1412 безробітних громадян; 

- отримали одноразову допомогу по безробіттю для зайняття 

підприємницькою діяльністю 45 громадян; 

- взяли участь в оплачуваних громадських та інших роботах тимчасового 

характеру 541 осіб.  

 На професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 

скеровано 335 безробітних.  

Середньомісячна заробітна плата нарахована на одного працівника за 

січень-вересень становила 2911 грн. і зросла порівняно з відповідним періодом 2014 

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

осіб. 
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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. 

На зміцнення матеріально-технічної бази  лікувальних закладів використано 

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

(СЛАЙД 23) та капітальний  ремонт дитячого відділення центральної районної 

лікарні, (СЛАЙД 24,25)  придбано нове обладнання, зокрема біохімічний аналізатор 

крові та інше. 

Впроваджено 50 нових лікувальних та  діагностичних методик.  

Завдяки проведенню санітарно-протиепідемічних заходів масові спалахи 

інфекційних захворювань  в районі не реєструвались.   

Варто відзначити, що в цьому році 10 районних ФАПів і амбулаторій залучено 

до участі в проекті Світового банку ―Поліпшення охорони здоров‖я на службі у 

людей‖, який стартував у Рівненській області та спрямований на підвищення 

ефективності лікування і профілактику хвороб  системи кровообігу. 

В наступному році  розпочнуться ремонтні та будівельні роботи, загальна сума 

коштів, які планується залучити складає близько 950,0 тис.  доларів.  

  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. 

Проведено капітальний ремонт покрівлі Березнівського НВК (СЛАЙД 26) та 

завершено розпочатий у минулому році у Бистрицькому навчально-виховному 

комплексі  загальною вартістю майже 800 тис. грн. (СЛАЙД  27) 

Виконано капітальний ремонт  коридору (СЛАЙД 28),  та благоустрій території 

Друхівської школи (369,3 тис.грн.) тривають  роботи з капітального ремонту у  

Соснівському центрі дитячої та юнацької творчості (303,0 тис. грн.). (СЛАЙД 29) 

 Розпочато реконструкцію будівлі Марининської ЗОШ (СЛАЙД 30)  загальною 

проектно-кошторисною вартістю 2,5 млн. грн., з яких уже освоєно понад 600 

тис.грн. 

Здійснено значний обсяг робіт з реконструкції будівель під приміщення для 

навчально-спортивних цілей в м. Березне по вул.Зірненській, 10. (СЛАЙД  31) 

Реалізація даного проекту проводилася за рахунок співфінансування з 

державного фонду регіонального розвитку в сумі 5,0 млн.грн., обласного бюджету - 

830 тис.грн., та коштів районного бюджету - 1,1 млн.грн., за рахунок яких вдалося 

виконати 85% робіт, а саме: провести реконструкцію приміщення під зал для ігрових 

видів спорту, побудувати котельню на твердому паливі, а також встановити 

трансформаторну підстанцію. (СЛАЙД  32) 

Роботи завершаться в наступному році за рахунок коштів освітньої субвенції. 

Відповідно до проекту буде збудований стадіон з футбольним полем, лукодром та 

інші спортивні споруди, проведено благоустрій території, що забезпечить на більш 
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високому рівні навчально-тренувальний процес у Березнівському ліцеї-інтернаті 

спортивного профілю.  

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

Березнівському економіко-гуманітарному ліцеї (276,0 тис. грн.). (СЛАЙД 33,34) 

Завершуються роботи  з реконструкції будівлі з влаштуванням внутрішньої 

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

Встановлено снігозатримувачі у Малинській ЗОШ І-ІІІ ступенів, дообладнано 

блискавкозахистом навчальні корпуси Поліського, Колодязнівського, Яринівського, 

Губківського  загальноосвітних навчальних закладів та Березнівського навчально-

виховного комплексу ―ЗОШ І ступеня — ДНЗ‖.  

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво школи в селі 

Лінчин, утеплення фасаду примішення школи Бистрицького навчально-виховного 

комплексу,  капітальний ремонт приміщення Березнівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №2, реконструкцію (добудову) приміщення Прислуцького навчально-

виховного комплексу.  

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

субвенції. 

З метою збільшення кількості дітей, охоплених дошкільною освітою, відкрито 

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

дошкільних навчальних закладах. (СЛАЙД 35) 

Бистрицький навчально-виховний комплекс (СЛАЙД  36) став першим серед 

навчальних закладів  сільської  місцевості в якому відкрито логопедичну групу, що 

дасть змогу забезпечити корекцію вад мовлення в дітей поряд із здобуттям ними 

дошкільної освіти.  

Для зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів придбано 

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

субвенції в сумі 190 тис.грн. -   кабінет фізики для Соснівського навчально-

виховного комплексу. 

Є певні досягнення району в галузі фізичної культури і спорту. 

Спортсмени, в тому числі спортсмени-інваліди району, брали участь у районних, 

обласних та всеукраїнських змаганнях (СЛАЙД 37)  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» Горбатюк Поліна та учень Березнівського ліцею-

інтернату спортивного профілю Андрощук Петро здобули перші місця з плавання та 

шахів у обласній Спартакіаді серед дітей-інвалідів. 

Шнайдер Максим виборов  перше місце у відкритому кубку Рівненської області 

з  пауерліфтингу та включений до складу збірної області. 

Протасевич Олександр ввійшов до складу збірної команди області з шахів. 

До збірних команд України включено вихованців відділення важкої атлетики - 

Арбузова Віталія і Гладиша Олександра,  вихованців відділення стрільби з лука 

Березнівського ліцею-інтернату спортивного профілю   Данильчука Романа, Зайка 

Володимира та Дроженця Олега. 

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

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

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

– третє місце на чемпіонатах Європи  та України,  дев’яте місце на чемпіонаті світу в 
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США, Хавтура Валентин виборов перемогу у змаганнях за кубок України.   

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

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

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

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

місце.  

Проведений чемпіонат та кубок району з футболу серед спортивних клубів 

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

Впродовж 2015 року працівниками культури проведено ряд урочистих 

заходів з нагоди державних, професійних та релігійних свят.  

Народні аматорські та зразкові колективи району брали участь в різноманітних 

культурно-мистецьких заходах, що відбувались на території району та за його 

межами. 

До фондів бібліотек надійшло 3182  примірники книг на суму більше 67 

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

Для народно-аматорських колективів районного будинку культури та музичної 

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

тис.грн. 

Постійно здійснюються заходи щодо дотримання права дітей на сімейне 

виховання, запобігання безпритульності та бездоглядності, поліпшення 

соціального стану дітей. 

На первинному обліку служби у справах дітей перебуває 94 дітей-сиріт та 

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

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

закладах на повному державному утриманні. 

Варто відзначити, що згідно з обласними показниками, район є одним з 

кращих з питання влаштування даної категорії дітей в сім’ї. 

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

Службою у справах дітей райдержадміністрації проведено обстеження умов 

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

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

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

батьками щодо неналежного виконання батьківських обов’язків. 

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

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

забезпечено виявлення та облік сімей, які опинилися в складних сімейних 

обставинах та здійснено соціальний супровід 35 сімей даної категорії,  проведено 

303 перевірки щодо раціональності використання коштів батьками, отриманих при 

народженні дитини. З метою моніторингу ситуацій у сім'ях здійснено 110 виїздів у 

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

соціальні послуги. 

З метою залучення позабюджетних коштів для  вирішення соціально-

побутових проблем населених пунктів району з кожним роком все активніше 

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

українськими та іноземними фондами фінансування. 

До 2017 року підписано Угоду про співпрацю з програмою розвитку ООН, 
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щодо реалізації проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - ІІІ». 

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

та Малинськ реалізовані наступні мікропроекти: 

1.Проведено утеплення фасаду та встановлено металопластикові двері в 

дошкільному навчальному закладі села Малинськ; (СЛАЙД 38) 

2.Утеплено фасад дошкільного навчального закладу в селі Бистричі; (СЛАЙД 

39) 
3.Забезпечено будівництво ліній електропередач та встановлення 

трансформаторної підстанції в селі Тишиця. (СЛАЙД 40,41) 

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

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

Завдяки професійним діям працівників поліції з початку року на території 

району резонансних злочинів не зареєстровано.  

Характеризуючи стан криміногенної обстановки на території району в цьому 

році недопущено ріст таких видів кримінальних правопорушень, як умисних 

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

хуліганств, незаконних заволодінь автомобілями. Вдалося недопустити поширення 

злочинів проти довкілля. 

Разом з тим, відбувся ріст такого виду кримінальних правопорушень як 

крадіжки, крадіжок з квартир, шахрайств, крадіжок із транспортних засобів, 

незаконних заволодінь транспортних засобів.  

На даний час, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 

вересня 2015 року №730 ―Про утворення територіальних органів Національної 

поліції та ліквідації територіальних органів МВС України‖ проводиться 

реорганізація та уже затверджено штат Березнівського відділення поліції. 

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 – 2085 

літрів, дизельне пальне – 3690 літрів. 

Для поповнення запасів матеріально - технічних ресурсів придбано 2 

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

суму 134, 5 тис.грн.). 

З метою модернізації системи централізованого оповіщення, вирішене питання 

щодо придбання автоматизованого робочого місця для оповіщення посадових осіб 

вартістю  більше 32 тис.грн. 

На підтримку готовності до дій за призначенням підрозділів місцевої 

пожежної охорони протягом 2015 року з бюджетів сільських рад виділені кошти в 

сумі понад 252 тис.грн. (Балашівська сільська рада — 219,5 тис.грн., Малинська 

сільська рада — 32,7 тис.грн.). 

Здійснювалися заходи щодо забезпечення реалізації державної політики у 

сфері охорони довкілля. 

На впорядкування місць видалення твердих побутових відходів у населених 

пунктах району, ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ з районного фонду 

охорони навколишнього природного середовища виділено понад 24 тис.грн.  

Також з сільських природоохоронних фондів, зокрема Яцьковицької, 
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Малинської, Вітковицької, Поліської сільських рад  використано більше 18 тис.грн. 

          За кошти районного та місцевих природоохоронних фондів проведено 

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

суму понад 9 тис.грн. 

  

Районною державною адміністрацією забезпечувалося конституційне право 

громадян на звернення, задоволення їх законних прав та інтересів, що є одним з 

пріоритетних напрямків роботи органів державної влади. 

До районної державної адміністрації в цьому році звернулось 966 громадян, 

які порушили 977 питань, переважно щодо надання грошової допомоги на лікування 

і призначення субсидій. 

За зверненнями громадян вжито необхідні заходи, надано обґрунтовані 

відповіді і роз’яснення, а саме: 469 звернень вирішено позитивно, по 387 зверненнях 

надано роз’яснення щодо шляхів вирішення, 96 - у стадії розгляду, 20 – надіслано за 

належністю у відповідні органи, 5 — на контролі.  

Керівництвом адміністрації проведено 39 виїзних прийомів громадян, за 

місцем їх проживання та праці, 24 прямих телефонних зв’язків з населенням району 

провели керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних 

органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, 

організацій.  

З метою забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів до 

військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України та інших 

військових формувань проведено наступні заходи: 

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

40 осіб; 

- створено резерв пально-мастильних матеріалів на особливий період 

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

транспортних засобів підприємств, установ та організацій району для забезпечення 

виконання даних заходів. 

Для проведення оперативного оповіщення військовозобов’язаних на території 

району призначено особовий склад адміністрацій дільниць оповіщення пунктів 

збору сільських, селищної рад, пунктів попереднього збору військовозобов’язаних 

та техніки, уточнено списки уповноважених для доставки повісток та часткових 

нарядів. Здійснено уточнення розподілу лімітів вилучення транспортних засобів за 

підприємствами, установами та організаціями району. 

З метою оперативного обміну інформацією для координації дій в особливий 

період, проведення заходів часткової мобілізації та здійснення керівництва із 

запасних пунктів управління районної державної адміністрації придбано 4 

портативні радіостанції загальною вартість 12,0 тис.грн. 

Березнівському районному військовому комісаріату з районного бюджету 

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

канцелярських товарів та камер відеоспостереження. Також для забезпечення 

військовослужбовців-жителів Березнівського району, які проходять службу у зоні 

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

який передано в зону проведення антитерористичної операції.. 
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Одним з пріоритетних завдань районної державної адміністрації є 

вирішення питань з якими звертаються учасники АТО, адже кожен з них 

заслуговує поваги, уваги і турботи. 

Створений інформаційний центр для інформування осіб, які постраждали під 

час виконання обов’язків військової служби, а також членів сімей загиблих 

військовослужбовців про їх права та гарантії реалізації таких прав в Україні. 

Координація роботи інформаційного центру здійснюється через відповідального 

працівника «гарячої лінії» райдержадміністрації.  

В районі діє Програма соціального захисту учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей, яка затверджена відповідним рішенням районної ради. 

Впродовж року до районної державної адміністрації надійшло 135 звернень 

від членів сімей громадян, які мобілізовані для проходження військової служби в 

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

149 питань. 

За результатами розгляду учасникам АТО та членам їх сімей надано  грошову  

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

та передано бюджетними установами району 170 листів шиферу.  

За рахунок коштів Державного бюджету учаснику АТО-інваліду війни та 

матері загиблого військовослужбовця придбано квартири у місті Березне. 

Під моїм особистим контролем знаходиться питання забезпечення учасників 

АТО земельними ділянками. 

Виконавчими комітетами сільських, селищної, міської рад уже виділено 60 

земельних ділянок для будівництва житла та 2 - для ведення особистого 

селянського господарства. 

Березнівською міською радою розроблено детальне планування території 

житлового масиву по вул. Зірненська, яким передбачено 88 земельних ділянок, що 

найближчим часом будуть виділені учасникам АТО.  

Виділено приміщення для діяльності новоствореної громадської організації 

учасників АТО. 

  В районі забезпечуються умови для вільної громадської, релігійної  та 

політичної діяльності, відсутні будь-які факти тиску на процеси  структуризації 

населення району у цих напрямках діяльності інститутів громадянського 

суспільства.  

    Ми сподіваємось на активність і підтримку інститутів громадянського 

суспільства в реалізації таких важливих на сьогодні проектів на місцях, як 

децентралізація влади, а звідси і  реформування медицини, освіти, культури, 

комунальних служб, засобів масової інформації, залучення іноземних грантів та 

інвестицій в район. 

   Це той потенціал, що допоможе ефективно впливати на  стабільність  і 

прогнозованість у соціально-економічному розвитку району,  а відповідно 

забезпечить поступове покращення добробуту його  мешканців.  

   Протягом року для організації та проведення всіх суспільно - значимих 

заходів державного, регіонального та місцевого рівнів, ініційованих 

райдержадміністрацією, активно залучалися представники громадськості.    

       

Назву лише окремі із них: День Незалежності, День Державного Прапора 

України, (СЛАЙД 42,43,44)  День Гідності та Свободи, відкриття меморіальної 
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дошки Олександру Васильцю в с. Богуші, (СЛАЙД 45)  проведення вперше у м. 

Березне Всеукраїнського турніру зі змішаних єдиноборств пам‖яті Героя України 

Івана Городнюка (СЛАЙД  46,47)  та зустрічі з учасниками АТО. (СЛАЙД 48,49) 

 Не менш важливими для нас напрямками спільної роботи з інститутами 

громадянського суспільства залишаються  волонтерський рух, благодійництво і 

меценацтво, які особливо останнім часом довели свою значимість.  

У тісній співпраці з органами місцевого самоврядування реалізуються завдання 

щодо створення сприятливих умов для їх розвитку та активної діяльності. 

        У вирішенні багатьох питань районна державна адміністрація отримувала 

підтримку і сприяння з боку обласних структур, виконавчого апарату районної ради, 

депутатського корпусу різних рівнів, голів рад як попереднього, так і вже нового 

скликання, керівників підприємств, установ, організацій, громадськості. 

      Буду відвертим, що не все заплановане вдалось виконати з різних причин. Цей 

рік був не простим, і як засвідчує ситуація не легким буде і 2016. 

На жаль, стабільно висока політична активність в державі не кращим чином 

позначається на соціально-економічному розвитку як країни, так і нашого району.  

Ми разом повинні робити все для того, щоб мінімізувати ці прояви 

нестабільності на місцевому рівні і працювати на розвиток свого краю та громад.  

Сьогодні мірилом патріотизму, повинні бути не тільки слова, а здатність 

робити конкретні справи, подавати ідеї від реалізації яких буде тільки позитив і 

користь для населення району. 

По-суті, сьогодні кожен із нас за своєю життєвою позицією повинен бути 

будівничим. 

Шановні депутати, колеги, запрошені!!! 

Користуючись нагодою, дякую Вам за повсякденну працю, за Ваш внесок у 

розвиток краю, поліпшення життя мешканців району і сподіваюся на подальшу 

конструктивну співпрацю. 

Ми можемо мати різні погляди  на шляхи розвитку нашого району, але всіх нас 

об’єднує одна мета, бачити район конкурентоспроможним серед інших районів 

України, та  пишатися тим, що ми його жителі.  

Будь-які досягнення в районі, це результат нашої спільної праці та праці 

наших попередників. 

Шановні депутати, запрошені! 

Відповідно  до  вимог чинного  законодавства  районна  державна  

адміністрація  сьогодні  представляє  на  розгляд  районній  раді  проект Програми  

економічного і соціального   розвитку  Березнівського району  на  2016  рік.  

Пропонований проект Програми, розроблений з урахуванням завдань 

довгострокових цільових та галузевих програм, пропозицій депутатів, управлінь, 

відділів, служб райдержадміністрації, сільських, селищної, міської рад, підприємств 

та організацій, аналітичних матеріалів та статистичних даних про розвиток району. 

Не буду   зупинятись на   детальному  розкритті   змісту проекту  Програми,  а  

назву основні напрямки роботи  над  вирішенням  яких працюватимемо в 

наступному році: 

- налагодження стабільної роботи промислових підприємств району, залучення 

інвестиційних коштів для збільшення обсягів виробництва, покращення якості та 

підвищення конкурентоспроможності продукції; 

- наповнення дохідної частини бюджету, бюджетів сільських, селищної, міської 
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рад, що дасть можливість зміцнити матеріально-технічної бази закладів охорони 

здоров’я, освіти, культури, фізичної культури та спорту, вирішити комплекс  питань, 

що стосуються благоустрою населених пунктів району; 

- вдосконалення роботи освітньої та медичної галузей; 

- ефективне використання земель запасу, невитребуваної частки земельних 

паїв; 

- нарощування обсягів валової продукції сільського господарства.  

Основою стратегії соціально-економічного розвитку повинно стати питання 

створення нових робочих місць, що дозволить вирішувати цілий комплекс нагальних 

проблем. 

Особливої уваги потребує проблема боротьби зі злочинністю, яка загрожує не 

тільки інтересам громадян, підприємств, установ, організацій, а і національним 

інтересам. 

Важливого змісту набули сьогодні питання військово-патріотичного виховання 

молоді, пропаганди здорового способу життя, запобігання дитячій бездоглядності та 

вирішення інших соціальних питань. 

Вирішення питань надання допомоги Українській армії та учасникам 

антитерористичної операції.  

Звичайно, що це не є весь перелік завдань, над реалізацією яких необхідно 

буде працювати у 2016 році. 

Давайте разом творити майбутнє України і гордитися тим, що ми є українці. 

Дякую за увагу! 

Слава Україні!!! 

 

 

 


