
3. Зростання конкурентоспроможності економіки району,
забезпечення умов стійкого економічного розвитку

3.1. Бюджетна політика
Головна мета: забезпечення повноти та своєчасності збору платежів до

державного  і  місцевого  бюджетів  та  виконання  бюджетних  призначень  на  
2017 рік у повному обсязі.

Пріоритет 1. Забезпечення надходження податків і зборів до Державного
та місцевого бюджетів.

Заходи з реалізації пріоритету:
 забезпечення  планування  доходів  бюджетів  на  основі  реальних

прогнозних  макропоказників  економічного  і  соціального  розвитку  району  з
урахуванням зміни податкової бази, фактичного рівня відповідних надходжень у
попередніх роках;

Відповідальний  виконавець:  фінансове  управління
районної державної адміністрації

 забезпечення  контролю  за  виконанням  показників  плану-графіку
Міністерства фінансів України щодо повноти надходжень податків та зборів, що
контролюються податковою службою;

 організація роботи по виконанню бюджетних призначень, затверджених
сесіями місцевих рад;

 вдосконалення  механізмів  адміністрування  податків,  зборів
(обов’язкових  платежів)  з  метою  забезпечення  умов  для  добровільного
виконання платниками податків вимог податкового законодавства;

 руйнування схем мінімізації податкових зобов’язань;
 реалізація  комплексу заходів,  спрямованих на погашення податкового

боргу.
Відповідальний  виконавець:  Новгород-Сіверське
відділення  Менської  об’єднаної  державної
податкової  інспекції  Головного  управління
Державної  фіскальної  служби   у  Чернігівській
області

Пріоритет  2. Підвищення  ефективності  використання  коштів  місцевих
бюджетів.

Заходи з реалізації пріоритету:
 забезпечення  першочергового  направлення  коштів  на  фінансування

оплати праці та інших захищених статей видатків при збалансованому підході
до фінансування інших видатків;

Відповідальні  виконавці:  фінансове  управління
районної  державної  адміністрації,  головні
розпорядники  бюджетних  коштів,  виконкоми
сільських рад

 посилення  контролю  за  дотриманням  законодавства  при  здійсненні
державних закупівель підпорядкованими розпорядниками бюджетних коштів.

Відповідальні  виконавці:  структурні  підрозділи
районної  державної  адміністрації,  головні



розпорядники  коштів  місцевих  бюджетів,
виконкоми  сільських рад.

Пріоритет 3. Оптимізація мережі бюджетних установ району.
Заходи з реалізації пріоритету:
  приведення мережі бюджетних установ, які утримуються за рахунок

коштів  місцевих  бюджетів,  до  реальних  можливостей  їх  фінансового
забезпечення.

Виконавці: фінансове управління районної державної
адміністрації,  головні  розпорядники  бюджетних
коштів

Пріоритет 4. Запровадження програмно-цільового методу планування та
виконання бюджетів на рівні районного бюджету.

Заходи з реалізації пріоритету:
  затвердження бюджетних програм, розроблення паспортів бюджетних

програм, виконання та моніторинг їх ефективності
Виконавці: фінансове управління районної державної
адміністрації,  головні  розпорядники  бюджетних
коштів

Очікувані результати:
 надходження  до  місцевих  бюджетів  у  2017  році  становитимуть  95,5

млн. грн, що на 1,3 млн.грн або 1,4% більше, ніж очікується у 2016 році;
 видатки місцевих бюджетів у 2017 році прогнозуються в сумі 95,5 млн.

грн та дорівнюватимуть доходам місцевих бюджетів з врахуванням трансфертів.

3.2. Розвиток підприємництва та удосконалення системи надання 
адміністративних послуг 

Головна мета:  поліпшення бізнес-клімату,  створення сприятливих умов
для  розвитку  малого  і  середнього  підприємництва,  підвищення  економічних
показників  розвитку  району,  розвитку  пріоритетних  галузей  економіки,
забезпечення  зайнятості  різних  соціально-ґендерних  груп  населення  шляхом
заохочення суб’єктів господарювання.

Пріоритет 1. Дерегулювання підприємницької діяльності. 
Заходи з реалізації пріоритету:

 недопущення  прийняття  економічно  недоцільних  та  неефективних
регуляторних  актів,  зменшення  втручання  держави  у  діяльність  суб'єктів
господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності;

 ініціювання  подальшого  впорядкування  нормативно-правового
регулювання підприємницької діяльності;

 погодження  з  територіальним  відділенням  Антимонопольного
комітету України проектів рішень, які можуть вплинути на конкуренцію;

Виконавці:  відділ  економіки,  торгівлі  та
інфраструктури районної державної адміністрації 

 реалізація  заходів  районної  Програми розвитку малого і  середнього
підприємництва на 2017-2020 роки.



Виконавці:  відділ  економіки,  торгівлі  та
інфраструктури  районної  державної  адміністрації,
структурні  підрозділи  районної  державної
адміністрації,  виконкоми сільських рад, територіальні
представництва центральних органів виконавчої влади

Пріоритет  2.  Активізація  фінансово-кредитної  та  інформаційної
підтримки суб’єктів підприємництва.

Заходи з реалізації пріоритету:
 забезпечення  фінансування  у  формі  фінансового  кредиту  найбільш

ефективних інвестиційних проектів  суб’єктів  підприємництва з  пріоритетних
видів діяльності;

 сприяти  реалізації  механізму  часткового  відшкодування  відсоткових
ставок за кредитами суб’єктів підприємницької діяльності;

 реалізація  заходів  районної  Програми розвитку малого і  середнього
підприємництва на 2017-2020 роки.

Виконавці:  відділ  економіки,  торгівлі  та
інфраструктури  районної  державної  адміністрації,
структурні  підрозділи  районної  державної
адміністрації,  виконкоми сільських рад, територіальні
представництва центральних органів виконавчої влади

Пріоритет 3. Організація  ресурсного  та  інформаційного  забезпечення
підтримки  та розвитку підприємництва.

Заходи з реалізації пріоритету:
 сприяння  соціально-економічному  розвитку  району,  залучення

жителів сільської місцевості до підприємництва;
 брати участь у реалізації освітніх програм, підвищення інформаційної

обізнаності  суб’єктів  підприємництва,  підтримка  молодіжних
підприємницьких ініціатив;

 інформаційно-консультаційна  допомога  суб’єктам  господарської
діяльності.

Виконавці:  відділ  економіки,  торгівлі  та
інфраструктури районної державної адміністрації

Пріоритет 4.  Удосконалення надання адміністративних послуг у сферах
державної реєстрації підприємництва та речових прав на нерухоме майно. 

Заходи з реалізації пріоритету:
 поліпшення організаційних засад надання адміністративних послуг у

сфері  державної  реєстрації   юридичних  осіб,  фізичних  осіб-підприємців  та
державної реєстрації речових прав на  нерухомого майна та їх обтяжень

  інформаційна  підтримка  діяльності  відділу  державної  реєстрації,
формування  державними  реєстраторами  відділу   реєстраційних  справ  та
ведення  Державного  реєстру  юридичних  осіб,  фізичних  осіб-підприємців  та
громадських формувань, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень

виконавці:  відділ  державної  реєстрації  районної
державної адміністрації



Очікувані результати: 
 створення сприятливого бізнес-середовища;
 підвищення  конкурентоспроможності  бізнесу  та  його  ролі  у

соціально-економічному розвитку району;
 обсяги реалізованої малими підприємствами продукції (робіт, послуг)

прогнозуються на рівні майже 301,6 млн. грн, а обсяги реалізованої середніми
підприємствами продукції (робіт, послуг) – 21,3 млн. грн;

 спрощення  отримання  адміністративних  послуг  фізичними  та
юридичними особами; 

 підвищення  рівня  ефективності  функціонування  відділу  державної
реєстрації районної державної адміністрації.

Джерела  фінансування: кошти  державного  та  місцевих  бюджетів,
суб’єктів  господарювання,  а  також  інші  джерела,  не  заборонені  чинним
законодавством.

3.3. Інвестиційна діяльність 
Головна мета:  посилення інвестиційної складової у розвитку економіки

району та створення умов для розвитку інноваційної діяльності.
Пріоритет  1. Створення  сприятливих  умов  для  ефективного  залучення

інвестицій.
Заходи з реалізації пріоритету:

 забезпечення ефективної взаємодії органів виконавчої влади, органів
місцевого  самоврядування  і  суб’єктів  господарської  діяльності  у  сфері
інвестиційної діяльності;

 методична  допомога  суб’єктам  господарювання  у  розробці
інвестиційних  проектів,  вирішення  проблем,  що  виникають  під  час  їх
впровадження;

 брати участь у семінарах для державних службовців, посадових осіб
місцевого самоврядування,  фахівців бюджетних установ з  актуальних питань
інвестиційної діяльності.

Виконавці:  відділ  економіки,  торгівлі  та
інфраструктури  районної  державної  адміністрації,
структурні  підрозділи  районної  державної
адміністрації, органи місцевого самоврядування

Пріоритет  2.  Формування  системи  підтримки  реалізації  інвестиційних
проектів та привабливого інвестиційного іміджу району.

Заходи з реалізації пріоритету:
 здійснення  моніторингу  інвестиційних  намірів  господарюючих

суб’єктів;
 створення  переліку  інвестиційних,  інноваційних,  інфраструктурних

проектів, реалізація яких потребує залучення інвестицій;
 розміщення  інформації  щодо  пріоритетних  інвестиційних  проектів

району на веб-сайті райдержадміністрації;



Виконавці:  відділ  економіки,  торгівлі  та
інфраструктури районної державної адміністрації

 оновлення  інвестиційного  паспорту  району;  переліку  вільних
земельних  ділянок,  приміщень  та  потужностей,  об’єктів  незавершеного
будівництва з метою пропозиції їх  потенційним інвесторам;

 брати  участь  у  розробці  презентацій  важливих  інвестиційних
проектів;

 брати  участь  у  семінарах,  конференціях,  засіданнях  за  «круглим
столом», зустрічах, інших публічних заходах з метою активізації інвестиційної
діяльності  у  районі,  презентації  інвестиційного  потенціалу  району,
інвестиційно-привабливих об'єктів за участю потенційних інвесторів;

 співпраця зі ЗМІ, розміщення рекламних та інформаційних матеріалів
про район в спеціалізованих виданнях.

Виконавці:  відділ  економіки,  торгівлі  та
інфраструктури  районної  державної  адміністрації,
структурні  підрозділи  районної  державної
адміністрації, органи місцевого самоврядування

Пріоритет 3. Активізація інноваційної діяльності у районі.
Заходи з реалізації пріоритету: 
 відбір  та  адміністративний  супровід  ефективних  інноваційно-

інвестиційних проектів, пошук інвесторів для їх фінансування;
 брати  участь  у   навчанні  та  підвищенні  кваліфікації  працівників

органів  державної  влади,  органів  місцевого  самоврядування,  бюджетних
установ з питань інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.

Виконавці:  відділ  економіки,  торгівлі  та
інфраструктури  районної  державної  адміністрації,
структурні  підрозділи  районної  державної
адміністрації, органи місцевого самоврядування

Очікувані результати:
 за  рахунок  усіх  джерел  фінансування  передбачається  залучити  в

економіку району капітальних інвестицій майже 11,3 млн. грн;
 реалізація  пріоритетних  інвестиційних  проектів  за  участю

вітчизняного  та  іноземного  капіталу;  підвищення  якості  продукції  місцевого
виробництва.

Джерела  фінансування: кошти  місцевих  бюджетів,  власні  кошти
виконавців,  вітчизняні  та  іноземні  інвестиції,  кредити  і  позики  фінансових
установ.

3.4. Розвиток інфраструктури району
Головна мета: поліпшення стану та модернізація соціальної, інженерної

та дорожньої інфраструктури.
Пріоритет 1. Поліпшення стану та модернізація соціальних об’єктів.
Заходи з реалізації пріоритету: 
 ефективне  та  своєчасне   використання  державних  коштів,

спрямованих на соціально-економічний розвиток району;



Виконавці:  відділ  містобудування,  архітектури,
житлово-комунального господарства та будівництва
районної державної адміністрації 

 забезпечення  моніторингу  стану  використання  державних  коштів,
спрямованих на соціально-економічний розвиток району;

Виконавці:  відділ  містобудування,  архітектури,
житлово-комунального господарства та будівництва
районної  державної  адміністрації,  фінансове
управління районної державної адміністрації

Пріоритет 2. Модернізація інженерної інфраструктури.
Заходи з реалізації пріоритету:
 установка  нового  енергоефективного  обладнання,  використання  у

котельнях та використання альтернативних видів палива;
 застосування  при  будівництві  та  реконструкції  інженерних  мереж

новітніх  технологій  та  матеріалів,  що  забезпечують  зменшення  витрат  та
збільшують термін використання при їх експлуатації;

 продовження  реалізації  Програми  підтримки  індивідуального
житлового будівництва на селі ”Власний дім”.

Виконавці:  відділ  містобудування,  архітектури,
житлово-комунального господарства та будівництва
районної  державної  адміністрації,  органи  місцевого
самоврядування

Пріоритет 3. Поліпшення дорожньої інфраструктури району. 
Заходи з реалізації пріоритету:
 обмеження  руху  транспортних  засобів  по  вазі  в  весняний  період

перезволоження  земляного  полотна  та  під  час  аномального  підвищення
температури повітря;

 здійснення постійного моніторингу стану шляхів;
 поліпшення  стану  та  технічних  показників  автомобільних  доріг  і

мостів,  що  знаходяться  в  аварійному  чи  передаварійному  становищі
комунальної власності місцевих рад.

Виконавці:  відділ  містобудування,  архітектури,
житлово-комунального господарства та будівництва
районної  державної  адміністрації,  органи  місцевого
самоврядування

Очікувані результати:
 зменшення енергозатрат бюджетних закладів;
 поліпшення умов проживання населення в сільській місцевості;
 поліпшення стану автодоріг району.

Джерела фінансування: кошти державного та місцевого бюджету, інші
кошти.

3.5. Житлово-комунальне господарство та житлова політика
Головна  мета:  забезпечення  населення  та  об’єктів  соціальної  сфери

житлово-комунальними  послугами  належної  якості,  забезпечення  населення
житлом,  розвиток  будівництва  житла,  розв’язання  актуальних  проблем



будівельної галузі, поліпшення стану та модернізація соціальної, інженерної та
дорожньої інфраструктури.

  Пріоритет 1.  Сприяння розвитку конкурентного середовища у  сфері
надання  житлово-комунальних  послуг  та  забезпечення  подальшого
реформування галузі.

Заходи з реалізації пріоритету:
 збільшення площі багатоквартирного житлового фонду, що передана в

управління управителям майном житлового комплексу;
Виконавці:  відділ  містобудування,  архітектури,
житлово-комунального  господарства  та
будівництва районної державної адміністрації 

 надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів з
технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків, в яких
утворюються ОСББ; 

 забезпечення постійного моніторингу стану реформування та розвитку
житлово-комунального господарства.

Виконавці:  відділ  містобудування,  архітектури,
житлово-комунального  господарства  та
будівництва районної  державної  адміністрації

Пріоритет 2. Поліпшення технічного стану водопровідно-каналізаційного
господарства, централізованого теплопостачання.

Заходи з реалізації пріоритету:
 розроблення  і  впровадження  стратегічних  планів  дій  (включно  з

планами капітальних інвестицій);
Виконавці:  підприємства  житлово-комунального
господарства  району,  органи  місцевого
самоврядування

 визначення  переліків  об’єктів  житлового  фонду,  тепло-,
водопостачання  та  водовідведення  у  встановленому  чинним  законодавством
порядку (після доведення показників державних субвенцій місцевим бюджетам
та бюджетних програм);

 виконання  заходів  Програми  «Питна  вода  Новгород-Сіверського
району» на 2006-2020 роки.

Виконавці:  відділ  містобудування,  архітектури,
житлово-комунального  господарства  та
будівництва районної  державної  адміністрації,
виконавчі комітети сільських рад

Пріоритет  3. Підвищення  платоспроможності  підприємств  житлово-
комунального господарства та забезпечення їх беззбиткової діяльності.

Заходи з реалізації пріоритету:
 залучення громадськості  до підготовки рішень з питань формування

тарифів на житлово-комунальні послуги шляхом відкритих слухань;
 перегляд  та  затвердження  тарифів  відповідно  до  змін  основних

складових, в тому числі підвищення цін;
Виконавці: виконавчі комітети сільських рад



 перехід  підприємств  житлово-комунального  господарства  на  нову
економічну  модель  господарювання,  що  передбачає  стовідсоткову  оплату
необхідної кількості житлово-комунальних послуг споживачами;

Виконавці:  підприємства  житлово-комунального
господарства

Очікувані результати: 
 створення  конкурентного  середовища  у  сфері  надання  послуг  з

утримання житлових будинків та прибудинкових територій;
 підвищення  рівня  забезпеченості  населення  житлово-комунальними

послугами належної якості;
 скорочення  питомих  показників  використання  енергетичних  і

матеріальних ресурсів на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг;
 забезпечення належного функціонування підприємств галузі.
Джерела фінансування: кошти державного та місцевих бюджетів,  інші

кошти.

Пріоритет  4.  Сприяння  розвитку  конкурентного  середовища  у  сфері
будівництва  доступного  житла  та  забезпечення  подальшого  реформування
будівельної галузі.

Заходи з реалізації пріоритету:
 збільшення площі  земельних ділянок передбачених для  будівництва

доступного житла;
 організація  населення  до  утворення  будівельних  кооперативів,

об’єднань фізичних та юридичних осіб для будівництва доступного житла;
 сприяння  органів  місцевого  самоврядування  організації  інженерно-

транспортної  інфраструктури  до  межі  земельних  ділянок  передбачених  для
житлової забудови;

Виконавці: відділ  містобудування,  архітектури,
житлово-комунального  господарства  та
будівництва районної  державної  адміністрації
структурні  підрозділи  районної  державної
адміністрації, органи місцевого самоврядування

 надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів з
технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків, в яких
утворюються нові ОСББ;

Виконавці:  відділ  містобудування,  архітектури,
житлово-комунального  господарства  та
будівництва районної  державної  адміністрації,
органи місцевого самоврядування

 надання  методичної  допомоги  забудовникам  щодо  оформлення
дозвільних документів на будівництво;

Виконавці:  відділ  містобудування,  архітектури,
житлово-комунального  господарства  та



будівництва районної  державної  адміністрації,
органи місцевого самоврядування

 навчання  посадових  осіб  органів  місцевого  самоврядування  та
працівників комунальних підприємств з питань, пов'язаних з реформуванням і
розвитком житлово-будівельної галузі;

 забезпечення постійного моніторингу стану реформування та розвитку
житлового будівництва, впровадження новітніх технологій в будівельній галузі,
цільового використання земельних ділянок наданих для будівництва житла;

 виконання  заходів  регіональної  програми  будівництва  доступного
житла на 2010-2017 роки;

Виконавці:  відділ  містобудування,  архітектури,
житлово-комунального  господарства  та
будівництва районної  державної  адміністрації,
органи місцевого самоврядування

Пріоритет  5.  Поліпшення  інженерно-транспортної  інфраструктури
населених пунктів району.

Заходи з реалізації пріоритету:
 розроблення  і  впровадження генеральних планів  населених пунктів,

стратегічних планів дій (включно з планами капітальних інвестицій);
Виконавці:  органи  місцевого  самоврядування,
структурні  підрозділи  районної  державної
адміністрації,  підприємства  житлово-
комунального  господарства,  власники  інженерно-
транспортних  мереж 

 визначення  переліків  об’єктів  житлового  фонду,  електро-,  тепло-,
водо-,  газопостачання  та  водовідведення,  телефонизації  у  встановленому
чинним  законодавством  порядку  (після  доведення  показників  державних
субвенцій місцевим бюджетам та бюджетних програм);

 утворення служби містобудівного кадастру;
 виконання заходів довгострокової Комплексної програми розроблення

схем планування територій сільських рад на період 2005-2020 роки;
Виконавці:  відділ містобудування,  архітектури,
житлово-комунального  господарства  та
будівництва районної  державної  адміністрації,
фінансове  управління районної  державної
адміністрації, органи місцевого самоврядування 

Пріоритет 6.  Впровадження механізмів державної підтримки житлового
будівництва.

Заходи з реалізації пріоритету:
 реалізація районної програми  «Власний дім»;

Виконавці:  відділ  містобудування,  архітектури,
житлово-комунального  господарства  та
будівництва районної  державної  адміністрації,
виконкоми сільських рад

 реалізація  державних  програм  із  забезпечення  житлом  пільгових



категорій населення;
Виконавці:  відділ  містобудування,  архітектури,
житлово-комунального  господарства  та
будівництва районної  державної  адміністрації,
управління соціального захисту населення  районної
державної  адміністрації, органи  місцевого
самоврядування

Пріоритет 7. Стимулювання розвитку житлового будівництва.
Заходи з реалізації пріоритету:
 проведення  обговорення  (засідань за  «круглим столом»,  тематичних

дискусій)  з  питань  будівництва  житла  із  запрошенням  представників
будівельних компаній, банківських установ, громадських організацій, експертів
і вчених тощо;

 добудова  об’єктів  незавершеного  житлового  будівництва,
переобладнання інших приміщень;

Виконавці:  відділ  містобудування,  архітектури,
житлово-комунального  господарства  та
будівництва районної  державної  адміністрації,
сектор  архітектури  та  містобудування  районної
державної  адміністрації,  органи  місцевого
самоврядування

 здійснення відбору громадян, які мають право на надання державної
підтримки  для  будівництва  (придбання)  доступного  житла,  та  формування
списків таких осіб.

Виконавці: органи місцевого самоврядування 
Очікувані результати: 
 створення конкурентного середовища у сфері житлового будівництва,

будівництва доступного житла;
 підвищення рівня забезпеченості населення житлом належної якості;
 скорочення  питомих  показників  використання  енергетичних  і

матеріальних ресурсів на утримання житла;
 зменшення вартості житла для населення району;
 забезпечення  належного  функціонування  підприємств  будівельної

галузі;
 планується ввести в дію 0,2 тис. м2 житла;
 за  районною  Програмою  підтримки  індивідуального  житлового

будівництва  та  розвиток  особистого  господарства  на  селі  «Власний  дім»  на
2016-2020 роки передбачається укласти 8  кредитних договорів;

Джерела  фінансування: кошти  інвесторів,  населення,  державного  та
місцевого бюджетів, банківські кредити. 

3.6. Енергозабезпечення та енергозбереження
Головна  мета: забезпечення  стабільного  енерго-  та  газозабезпечення,

підвищення ефективності використання енергоносіїв.
Пріоритет 1. Підвищення рівня надійності енерго- та газопостачання.



Заходи з реалізації пріоритету: 
 оновлення виробничого обладнання та реконструкція мереж паливно-

енергетичних підприємств;
 забезпечення  суворого  дотримання  технологічних  нормативів  втрат

електроенергії та їх скорочення в мережах.
Виконавці:  підприємства  паливно-енергетичного
комплексу району

Пріоритет 2.  Забезпечення 100-відсоткових розрахунків споживачів за
отримані електричну енергію та природний газ.

Заходи з реалізації пріоритету: 
 проведення моніторингу стану розрахунків за енергоносії;
 здійснення розрахунків за енергоносії установами, що фінансуються з

місцевих бюджетів в повному обсязі.
Виконавці:  фінансове  управління  районної  державної
адміністрації, виконавчі комітети сільських рад

Пріоритет  3.  Популяризація  ідеології  ефективного  та  раціонального
використання енергоресурсів. 

Заходи з реалізації пріоритету: 
 брати  участь  у  навчальних  семінарах з  питань енергетичного аудиту,

презентацій нових видів енергоощадного обладнання та технологій; 
 проведення  моніторингу  стану  впровадження  енергозберігаючих

заходів.
Виконавці:  відділ містобудування,  архітектури,
житлово-комунального господарства та будівництва
районної  державної  адміністрації,  структурні
підрозділи  районної  державної  адміністрації,  органи
місцевого самоврядування

Пріоритет  4.  Впровадження  на  підприємствах  і  установах
енергоефективних заходів та енергозберігаючих технологій.

Заходи з реалізації пріоритету:
 збільшення  частки  споживання  місцевих  видів  палива  (торфу,  дров  та

інших);
Виконавці:  відділ  освіти,  сектор  культури  районної
державної адміністрації, центральна районна лікарня
ім. І.В.Буяльського, виконавчі комітети сільських рад

 забезпечення оснащення наявного житлового фонду будинків засобами
обліку та регулювання споживання води і теплової енергії.

Виконавці:  відділ містобудування,  архітектури,
житлово-комунального господарства та будівництва
районної  державної  адміністрації,  керівники
підприємств,  установ  та  організацій  району,
виконавчі комітети сільських рад

Очікувані  результати: 



 забезпечення безперебійного постачання природного газу, електричної
енергії;

 скорочення технологічних втрат в енергетичних мережах;
  підвищення  рівня  ефективного  та  раціонального  використання

енергоресурсів, економія паливно-енергетичних ресурсів.
Джерела  фінансування: кошти  державного  бюджету,  власні  кошти

підприємств, кошти інвесторів, кредити.

3.7. Зовнішньоекономічна діяльність
Головна мета: сприяння ефективному функціонуванню сфери зовнішніх

зносин  та  зовнішньоекономічної  діяльності  району  в  умовах  світових
інтеграційних процесів.

Пріоритет 1. Сприяння господарюючим суб’єктам району у просуванні їх
продукції на зовнішні ринки.

Заходи з реалізації пріоритету:
 поширення  експортних  пропозицій  господарюючих  суб’єктів  району

серед представників закордонних ділових кіл;
 надання потенційним експортерам інформації про можливі ринки збуту.

Виконавці:  відділ  економіки,  торгівлі  та
інфраструктури районної державної адміністрації

Пріоритет 2. Сприяння залученню іноземних інвестицій.
Заходи з реалізації пріоритету:
 брати участь у проведенні галузевих зустрічей з іноземними суб’єктами

господарювання, у тому числі щодо будівництва цементного заводу у районі;
 популяризація  зовнішньоекономічного  потенціалу  району  в  мережі

Інтернет.
Виконавці:  відділ  економіки,  торгівлі  та
інфраструктури районної державної адміністрації 

Пріоритет 3. Активізація транскордонного співробітництва.
Заходи з реалізації пріоритету:
 співпраця в рамках міжрайонної договірної бази, її розширення;
 розроблення проектів транскордонного співробітництва та наступна їх

реалізація (за умови фінансування).
Виконавці:  відділ  економіки,  торгівлі  та
інфраструктури  районної  державної  адміністрації,
структурні  підрозділи  районної  державної
адміністрації,  територіальні  підрозділи  центральних
органів виконавчої влади, виконкоми  сільських рад

Очікувані результати: 
 зростання рівня поінформованості про Новгородсіверщину;
 активізація транскордонного співробітництва.



Джерела фінансування: кошти суб’єктів господарювання, довгострокові
та короткострокові кредити банків та інші джерела фінансування, незаборонені
чинним законодавством України.

3.8. Управління об’єктами комунальної власності 
Головна  мета:  підвищення  ефективності  управління  суб’єктами

господарювання  державного  сектору  економіки  та  використання  державного
майна,  здійснення  прозорої  і  ефективної  приватизації  об’єктів  державної
власності.

Пріоритет  1.  Підвищення  ефективності  фінансово-господарської
діяльності підприємств державного сектору економіки.

Заходи з реалізації пріоритету:
 здійснення  аналізу  ефективності  управління  об’єктами  державної

власності;
 забезпечення  складання  фінансових  планів  підприємств  державного

сектору економіки та здійснення моніторингу виконання їх показників;
 вжиття заходів,  спрямованих на  підвищення ефективності  фінансово-

господарської діяльності підприємств державного сектору економіки;
Виконавці:  уповноважені  органи,  у  сфері  управління
яких перебувають комунальні підприємства, керівники
комунальних підприємств 

Пріоритет 2.  Упорядкування обліку об’єктів державної та комунальної
власності.

Заходи з реалізації пріоритету:
 продовження  проведення  інвентаризації  об’єктів  права  комунальної

власності  територіальних  громад,  об’єктів  права  спільної  власності
територіальних громад сіл, внесення відповідних змін і доповнень до Переліків
об’єктів права комунальної власності;

Виконавці: органи місцевого самоврядування
 продовження  роботи  щодо  проведення  технічної  інвентаризації

об’єктів  права  комунальної  власності  та  заходів  по  реєстрації  прав  на
комунальне майно.

Виконавці:  органи  місцевого  самоврядування,
керівники суб’єктів права комунальної власності

Пріоритет 3. Збільшення надходжень коштів до місцевих бюджетів від
передачі  майна  в  оренду  та  приватизації  об’єктів  спільної  власності
територіальних громад сіл, міста.

Заходи з реалізації пріоритету:
  здійснення  контролю  за  виконанням  умов  договорів  оренди  майна

комунальної власності;
 вжиття  заходів  щодо  недопущення  виникнення  заборгованості  з

орендних платежів та погашення заборгованості минулих років;
Виконавці: органи місцевого самоврядування, керівники
об’єктів  права  комунальної  власності  –  орендодавці
майна



 формування  та  затвердження  переліку  об’єктів  державної  та
комунальної  власності,  які  можуть  бути  приватизовані  у  2017  році,
забезпечення їх приватизації відповідно до вимог чинного законодавства.

Виконавці: органи місцевого самоврядування
Очікувані результати: 
 підвищення  ефективності  фінансово-господарської  діяльності

підприємств комунального сектору;
 збереження  та  ефективне  використання  об’єктів  комунальної

власності;
Джерела  фінансування: кошти  місцевих  бюджетів,  комунальних

підприємств.
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