
4. Реальний сектор економіки

4.1. Промисловість
Головна мета: підвищення  конкурентоспроможності  та  технологічного

рівня  промисловості,  проведення  ефективної  політики  енергозбереження  у
сфері промислового виробництва.

Пріоритет  1.  Підвищення  ефективності  функціонування  промислового
комплексу.

Заходи з реалізації пріоритету:
 постійна робота з промисловими підприємствами щодо перспектив їх

діяльності  та  виявлення  проблемних  питань,  що  перешкоджають  розвитку
виробництва; 

 проведення робочих нарад з питань опрацювання шляхів виправлення
ситуації на підприємствах, якими допущено скорочення обсягів промислового
виробництва; 

 проведення  моніторингу  промислового  виробництва  та  підготовка
пропозицій для прийняття управлінських рішень, спрямованих на підвищення
ефективності  виробничої  діяльності  підприємств  промислового  комплексу
району;

 надання  інформаційної  та  методичної  допомоги  суб’єктам
господарювання  щодо  можливостей  отримання  фінансово-кредитних
ресурсів,  науково-технічної  інформації  з  метою  створення  та  розвитку
виробництва;

 сприяння  розвитку  внутрішнього  ринку  шляхом  залучення
підприємств до участі в виставкових, презентаційних заходах, які проводяться
на загальнодержавному, міжрегіональному рівні та розміщення матеріалів в
рекламних буклетах, збірниках тощо.

Виконавці:  відділ  економіки,  торгівлі  та
інфраструктури,  управління  агропромислового
розвитку районної державної адміністрації

Пріоритет  2.  Підтримка  розвитку  провідних  галузей  промислового
комплексу.

Заходи з реалізації пріоритету: 
 формування конкурентоздатного виробництва продуктів харчування та

стабільне функціонування споживчого ринку;
 спрямування  діяльності  підприємств  харчової  та  переробної

промисловості на виробництво конкурентоспроможної  продукції;
 ефективне  використання  наявних  виробничих  потужностей,  їх

модернізація;
 розширення ринків збуту;

 підвищення технологічного потенціалу підприємств та покращення їх
інвестиційної привабливості;

 забезпечення  раціонального  використання  власних  лісосировинних
ресурсів.

Виконавці: суб’єкти господарювання району



Очікувані результати: 
 обсяги промислового виробництва зростуть на 1,8%;
 обсяги виробництва харчових продуктів зростуть на 1,2%;
Джерела  фінансування: залучення  інвестицій,  власні  кошти

підприємств, банківські кредити, кошти державного бюджету (на фінансування
інноваційно-інвестиційних проектів).

4.2. Аграрний комплекс
Головна  мета: забезпечення  конкурентоспроможності  сільського

господарства  району  на  внутрішньому  і  зовнішньому  ринку,  гарантування
продовольчої безпеки району, покращення умов життя та праці селян.

Пріоритет 1. Розвиток галузі тваринництва.
Заходи з реалізації пріоритету:
 збереження  чисельності  поголів’я  худоби  та  птиці,  підвищення  їх

продуктивності за рахунок покращення годівлі та генетичного потенціалу;
 збільшення виробництва м’яса за рахунок розвитку м’ясного скотарства,

свинарства  та  птахівництва  у  великотоварних  сільськогосподарських
господарствах та особистих господарствах населення;

 удосконалення структури кормової бази, створення культурних пасовищ;
 удосконалення організації та проведення селекційно-племінної роботи у

тваринництві,  сприяння  у  забезпеченні  сільгосппідприємств  племінною
худобою кращих вітчизняних та зарубіжних порід;

Виконавці:  управління  агропромислового  розвитку
районної  державної  адміністрації,
сільськогосподарські товаровиробники району

 проведення  навчально-методичних  семінарів  з  питань  застосування
сучасних  технологій  відгодівлі тварин, методів ведення селекційно-племінної
роботи організації кормової бази;

 стимулювання  нарощування  поголів’я  худоби  в  господарствах
населення шляхом придбання доїльного обладнання для домогосподарств, які
утримують 5 і більше корів.

Виконавці:  управління  агропромислового  розвитку
районної державної адміністрації

Пріоритет  2.  Розвиток  галузі  рослинництва,  підвищення  ефективності
землекористування.

Заходи з реалізації пріоритету:
 формування  регіональних  ресурсів  продовольчого  зерна  на

2016/2017 маркетинговий рік;
 збільшення  виробництва  продовольчого  зерна  за  рахунок  підвищення

урожайності озимих зернових культур;
Виконавці:  управління  агропромислового  розвитку
районної  державної  адміністрації,
сільськогосподарські товаровиробники району



 організація  та  проведення  наукових  та  виробничих  семінарів  з  питань
ефективного  застосування  сучасних  технологій  виробництва  продукції
рослинництва;

 широке  застосування  ресурсозберігаючих  технологій  та  заходів
спрямованих на підвищення родючості ґрунтів; 

 удосконалення системи насінництва, впровадження у виробництво нових
перспективних сортів і  гібридів сільськогосподарських культур стійких проти
хвороб;

 сприяння  забезпеченню  сільгосптоваровиробників  усіх  форм  власності
насінням, своєчасного проведення сортооновлення та сортозаміни;

 забезпечення  підвищення  родючості  ґрунтів  шляхом  внесення
збалансованих  норм мінеральних  добрив  та  внесення  хімічних меліорантів  і
органічних добрив;

 попередження  ерозійних  процесів  та  розширення  застосування
ґрунтозахисних технологій обробітку ґрунту.

Виконавці:  управління  агропромислового  розвитку
районної державної адміністрації 

Пріоритет 3. Модернізація та технологічне оновлення галузі. 
Заходи з реалізації пріоритету:
 проведення  технічного  переоснащення  агропромислового  комплексу

технікою нового покоління за рахунок: 
довгострокових кредитів комерційних банків з компенсацією відсотків за

їх користування з державного бюджету; 
на умовах державного фінансового лізингу з розстрочкою платежу  до 7

років;
через  фонд  підтримки  фермерських  господарств  на  зворотній  та

безповоротній основі;
 підвищення кваліфікації  працівників  сільського господарства,  підготовка

механізаторів широкого профілю.
Виконавці:  управління  агропромислового  розвитку
районної державної  адміністрації

Пріоритет 4. Розвиток інфраструктури аграрного ринку.
  реконструкція  та  модернізація  елеватора  загальною  потужністю

сушильного  господарства  500 тонн за добу;
Виконавці:  управління  агропромислового  розвитку
районної  державної  адміністрації,  підприємства
району

 організація  масової  інформаційно-роз’яснювальної  роботи  серед
членів  особистих  селянських  господарств  та  фізичних  осіб,  які  займаються
виробництвом  сільськогосподарської  продукції,  про  конкурентні  переваги
провадження  їх  діяльності  у  складі  сільськогосподарських  обслуговуючих
кооперативів та інших обслуговуючих суб’єктів господарювання.

Виконавці:  управління  агропромислового  розвитку
районної державної адміністрації 



Очікувані  результати: прогнозується  виробництво  всіма  категоріями
господарств зерна (у вазі після доробки) - 94300 т, олійних культур – 28950 т,
картоплі – 41570 т, овочів – 7150 т, м’яса худоби та птиці – 1410 т, молока –
19750 т, що дозволить  наростити  виробництво валової  сільськогосподарської
продукції на 0,6%.

Джерела  фінансування: короткострокові,  середньострокові  та
довгострокові  пільгові  кредити  для  придбання  пального,  запасних  частин,
мінеральних добрив та  засобів  захисту рослин,  будівництва та  реконструкції
приміщень,  придбання  основних  засобів;  державна  підтримка
сільськогосподарських  товаровиробників;  інвестиції;  власні  кошти
сільськогосподарських товаровиробників.

4.3. Транспорт і зв'язок 
Головна  мета:  підвищення  безпеки  та  якості  пасажирських

автоперевезень, забезпечення споживачів високоякісними послугами зв’язку.
Пріоритет  1.  Покращення  якості  послуг  та  підвищення  ефективності

державного регулювання пасажирських автоперевезень.
Заходи з реалізації пріоритету:
 удосконалення  районної  маршрутної  мережі  з  урахуванням

максимального охоплення автобусним сполученням сільських населених пунктів;
Виконавці:  відділ  економіки,  торгівлі  та
інфраструктури районної державної адміністрації, ПАТ
”Новгород-Сіверське  АТП-  17443”  та  суб’єкти
господарювання

 оновлення рухомого складу та заміна автобусів;
Виконавці: суб’єкти господарювання

 поліпшення  транспортного  обслуговування  осіб  з  обмеженими
фізичними можливостями;

Виконавці:  відділ  економіки,  торгівлі  та
інфраструктури  районної  державної  адміністрації,
управління  соціального  захисту  населення,  суб’єкти
господарювання

 посилення  контролю  за  виконанням  договірних  умов  і  вимог
законодавства у сфері пасажирських автоперевезень.

Виконавці:  відділ  економіки,  торгівлі  та
інфраструктури районної державної адміністрації

Пріоритет  2.  Удосконалення  районної  мережі  автобусних  маршрутів
загального користування.

Заходи з реалізації пріоритету:
 удосконалення  мережі  автобусних  маршрутів  загального

користування  району  з  урахуванням  максимального  охоплення  автобусним
сполученням сільських населених пунктів.

Виконавці: суб’єкти господарювання
Пріоритет 3.  Розвиток телекомунікаційних мереж та мережі поштового

зв’язку.



Заходи з реалізації пріоритету:
 запровадження і подальший розвиток сучасних технологій зв’язку;  
 створення  організаційно-технічних  умов  для  збереження  мережі

об’єктів поштового зв’язку та якісного надання поштових послуг.
Виконавці:  відділ  економіки,  торгівлі  та
інфраструктури районної державної адміністрації, 
центр обслуговування споживачів №2 ЦПЗ №4 УДППЗ
«Укрпошта»

Очікувані результати: 
 забезпечення  потреб  населення  району  у  пасажирських

автоперевезеннях;
 підвищення рівня безпеки перевезень пасажирським транспортом;
 забезпечення дотримання умов договорів на перевезення пасажирів на

автобусних маршрутах загального користування;
 підвищення  надійності  телекомунікаційних  мереж  загального

користування;
 забезпечення потреб населення якісними послугами зв’язку.
Джерела фінансування: власні кошти підприємств, кошти державного та

місцевих бюджетів, інші джерела.

4.4. Споживчий ринок
Головна  мета:  подальший  розвиток  внутрішнього  споживчого  ринку,

забезпечення  потреб споживачів  у якісних товарах і  послугах у  повній мірі;
зміцнення внутрішнього потенціалу торговельної галузі та сфери послуг.

Пріоритет  1.  Забезпечення  стабільного  розвитку  внутрішнього
споживчого  ринку,  посилення  торговельно-економічних  зв’язків  між
виробництвом та споживанням.

Заходи з реалізації пріоритету:
 розширення  інфраструктури  об’єктів  торгівлі  та  послуг  сучасного

формату;
Виконавці: суб’єкти господарювання району

 прогнозування  попиту  і  пропозиції  основних  видів  продовольчих
ресурсів шляхом здійснення моніторингу їх балансів;

Виконавці:  відділ  економіки,  торгівлі  та
інфраструктури  районної  державної  адміністрації,
управління  агропромислового  розвитку
райдержадміністрації; 

 сприяння  подальшій  розбудові  інфраструктури  споживчого  ринку,
зокрема  шляхом  розширення  мережі  сучасних  об’єктів  роздрібної  торгівлі,
ресторанного бізнесу (громадського харчування) та послуг;

 забезпечення  мешканців  віддалених  та  малочисельних  населених
пунктів споживчими товарами та необхідними послугами шляхом розширення
виїзного торговельно-побутового обслуговування.

Виконавці: суб’єкти господарювання, відділ економіки,
торгівлі  та  інфраструктури  районної  державної



адміністрації,  Новгород-Сіверська  районна  спілка
споживчих товариств

Пріоритет 2. Моніторинг розвитку споживчого ринку.
Заходи з реалізації пріоритету:
 здійснення  актуалізації  торговельної  мережі  фізичних  осіб-

підприємців;
 здійснення  моніторингу  показників  розвитку  сфери  роздрібної

торгівлі та нефінансових послуг;
Виконавці:  відділ  економіки,  торгівлі  та
інфраструктури  районної  державної  адміністрації,
районна  спілка  споживчих  товариств,  відділ
статистики в районі

 проведення  інвентаризації  мережі  об’єктів  роздрібної  торгівлі,
ресторанного бізнесу (громадського харчування) та побутових послуг;

Виконавці:  відділ  економіки,  торгівлі  та
інфраструктури районної державної адміністрації 

Очікувані результати: 
 подальший розвиток сфери внутрішньої торгівлі як ефективного каналу

реалізації товарів та послуг; 
 збільшення обсягів роздрібного товарообороту на 0,2%;
 розширення ринків збуту продукції місцевих товаровиробників.
Джерела фінансування: кошти суб’єктів господарювання, довгострокові

та короткострокові кредити банків та інші джерела фінансування, незаборонені
чинним законодавством України.


	4. Реальний сектор економіки
	4.1. Промисловість
	4.2. Аграрний комплекс
	4.3. Транспорт і зв'язок
	4.4. Споживчий ринок


