
5. Соціальна і гуманітарна сфери

5.1.  Демографічна  ситуація,  підтримка  сімей,  дітей  та  молоді,
гендерна політика 

Головна  мета: поліпшення  демографічної  ситуації,  забезпечення  умов
для розвитку сімей, всебічна підтримка дітей та молоді,  забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків.

Пріоритет 1. Зменшення темпів природного скорочення населення. 
Заходи з реалізації пріоритету:
 реалізація державних програм підтримки народжуваності;
 пропагування здорового способу життя,  профілактика ВІЛ-інфекції та

СНІДу, систематичне інформування населення про переваги здорового способу
життя, профілактику шкідливих звичок, соціально-небезпечних хвороб;

  розповсюдження  інформаційно-просвітницьких  матеріалів  (листівки,
буклети, плакати тощо) щодо формування здорового способу життя.

Виконавці:  управління  соціального  захисту
населення  районної державної адміністрації, відділ
у  справах  сім’ї,  молоді  та  спорту
райдержадміністрації, районний центр соціальних
служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді,  центральна
районна лікарня ім. І.В.Буяльського

Очікувані результати: 
 підвищення  народжуваності,  зниження  рівня  смертності,  збільшення

тривалості життя населення;
 середньорічна чисельність наявного населення становитиме 12,75 тис.

осіб.
Пріоритет 2. Забезпечення  підвищення престижу сім’ї  та  утвердження

пріоритетності сімейних цінностей. 
Заходи з реалізації пріоритету:
 виконання  заходів  Комплексної  районної  програми  підтримки  сім’ї,

забезпечення ґендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2017
року;

 проведення  інформаційно-просвітницьких,  культурних  заходів,
спрямованих на пропагування та формування пріоритету сімейних цінностей,
відповідального батьківства, повноцінного виховання та розвитку дітей;

 здійснення заходів щодо поліпшення житлових та соціально-побутових
умов  багатодітних  сімей,  забезпечення  їх  прав  на  пільги  шляхом  видачі
посвідчень батьків та дітей з багатодітних сімей;

 здійснення заходів  щодо присвоєння багатодітним матерям почесного
звання України «Мати-героїня».

Виконавці: сектор у справах сім’ї, молоді та спорту
районної державної адміністрації, виконкоми сільських
рад 

Пріоритет 3. Попередження та протидія насильству в сім’ї.



Заходи з реалізації пріоритету: 
 забезпечення  взаємодії  між  структурами,  залученими  до  протидії

насильства в сім’ї та надання допомоги потерпілим;
 проведення інформаційно-просвітницьких заходів, рекламних кампаній

щодо  формування  в  громадськості  неприйняття  насильства  в  сім’ї  та
жорстокого поводження з дітьми.

Виконавці: сектор у справах сім’ї, молоді та спорту,
служба  у  справах  дітей  районної  державної
адміністрації,  районний центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських
рад

Пріоритет 4.  Підвищення якості  надання оздоровчих та відпочинкових
послуг дітям.

Заходи з реалізації пріоритету: 
 збереження  мережі  дитячих  закладів  оздоровлення  та  відпочинку

району;
 зміцнення матеріально-технічної бази дитячих закладів оздоровлення та

відпочинку комунальної форми власності.
Виконавці: сектор у справах сім’ї, молоді та спорту,
відділ  освіти  районної  державної  адміністрації,
виконкоми сільських рад 

Пріоритет 5. Підвищення рівня якості та доступності соціальних послуг
дітям, сім’ям та молоді.

Заходи з реалізації пріоритету:
 надання  соціальних  послуг  дітям,  сім’ям  та  молоді,  проведення

соціального обстеження сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;
 соціальний супровід сімей,  осіб,  які  опинилися у складних життєвих

обставинах і потребують сторонньої допомоги.
Виконавці: районний центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді

Очікувані результати:
 покращення  морально-психологічного  клімату  для  гармонійного

функціонування сім’ї;
 зменшення кількості випадків проявів насильства в сім’ї;
 поліпшення  якості  соціальних  послуг  сім’ям,  що  перебувають  у

складних життєвих обставинах;
 кількість сімей, які перебуватимуть під соціальним супроводом – 80;
 оздоровлення більше 73,0% дітей шкільного віку, збільшення відсотку

дітей, що отримують оздоровчі послуги.
Джерела  фінансування: кошти  районного  бюджету,  інші  джерела

незаборонені законодавством.

Пріоритет  6.  Підтримка  дітей  соціально  незахищених  категорій,
зменшення  рівня  дитячої  бездоглядності  та  безпритульності,  інших
антигромадських проявів серед дітей.



Заходи з реалізації пріоритету:
 виявлення  дітей,  які  опинились  за  межами  сім’ї,  жебракують,

вчиняють правопорушення, проведення спільних рейдів та операцій;
Виконавці: Новгород-Сіверський відділ поліції ГУНП в
Чернігівській області,  служба у справах дітей,  відділ
освіти,  сектор  у  справах  сім’ї,  молоді  та  спорту
районної  державної  адміністрації,  районний  центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 забезпечення  функціонування  в  районі  Єдиної  інформаційно-
аналітичної системи «Діти»;

Виконавець:  служба  у  справах  дітей  районної
державної адміністрації

 своєчасне виявлення дітей, які залишились поза сімейним оточенням,
бездоглядних, безпритульних дітей, дітей, які зазнали насильства та потребують
соціально-психологічної  допомоги,  влаштування  їх  до  центрів  соціально-
психологічної реабілітації дітей.

Виконавці:  служба  у  справах  дітей  районної
державної  адміністрації,  Новгород-Сіверський  відділ
поліції  ГУНП  в  Чернігівській  області,  виконавчі
комітети сільських рад 

Пріоритет  7. Забезпечення  права  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування, на виховання у сімейному оточенні.

Заходи з реалізації пріоритету:
 влаштування дітей, що залишились без батьківської опіки, до сімейних

форм виховання;
 проведення  інформаційних  кампаній  з  метою  підвищення

поінформованості  населення  з  питань  національного  усиновлення,
встановлення  над  дітьми-сиротами  та  дітьми,  позбавленими  батьківського
піклування, опіки (піклування);

 проведення  святкових  заходів  з  нагоди  відзначення  Дня усиновлення
(30 вересня);

Виконавці: служба у справах дітей районної державної
адміністрації 

  проведення  інформаційних  кампаній  з  метою  популяризації  таких
форм  сімейного  виховання  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування, як прийомна сім’я та дитячий будинок сімейного типу;

 створення на території району прийомної сім’ї та влаштування до неї 1
дітини-сироти  чи  дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  а  також
дитячого  будинку  сімейного  типу  (можливо,  шляхом  перепрофілювання
функціонуючої  прийомної  сім'ї)  та  влаштування до нього не  менше 3 дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 розповсюдження рекламної продукції.
Виконавці: служба у справах дітей районної державної
адміністрації,  районний  центр  соціальних  служб  для
сім’ї, дітей та молоді



Очікувані результати:
 зменшення рівня асоціальних проявів серед дітей;
 створення на території району прийомної сім’ї та влаштування до неї 1

дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування;
 профілактика  соціального  сирітства,  підвищення  рівня  соціального

захисту дітей з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах;
 підготовка  кандидатів  у  прийомні  батьки,  батьки-вихователі,

підвищення їх виховного потенціалу;
 зменшення кількості безпритульних і бездоглядних дітей; 
 зменшення кількості злочинів та правопорушень, вчинених дітьми.
Джерела  фінансування: кошти  державного,  обласного  та  районного

бюджетів, спонсорські кошти.

Пріоритет 8. Реалізація творчого потенціалу молодої людини, здійснення
заходів  з  патріотичного  виховання  шляхом підтримки молодіжних і  дитячих
громадських організацій.

Заходи з реалізації пріоритету: 
 започаткування конкурсу проектів програм, розроблених громадськими

організаціями стосовно дітей та молоді;
 підтримка молодіжних громадських організацій, розвиток молодіжного

та дитячого руху;
 проведення  заходів  (в  тому  числі  міжнародних),  спрямованих  на

реалізацію  творчого  потенціалу  молодої  людини  та  формування  морально-
правової культури;

 всебічна підтримка творчої та обдарованої молоді.
Виконавці:  сектор у  справах сім’ї,  молоді  та спорту
районної державної адміністрації 

Пріоритет  9.  Гендерне  інтегрування  в  усі  сфери  життєдіяльності
суспільства.

Заходи з реалізації пріоритету:
 виконання  заходів  Комплексної  районної  програми  підтримки  сім’ї,

забезпечення ґендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2017
року;

 формування гендерної  культури та  усунення гендерних стереотипів у
суспільстві шляхом проведення інформаційно-освітніх заходів; 

 відзначення  кращих  жінок/чоловіків  району,  які  займають  активну
громадську  позицію,  беруть  активну участь  у  прийнятті  суспільно важливих
рішень.

Виконавці:  сектор у  справах сім’ї,  молоді  та спорту
районної державної адміністрації, виконкоми сільських
рад

Очікувані результати: забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків у громадсько-політичній, соціально-економічній сферах.

Джерела  фінансування: кошти  районного  бюджету,  інші  джерела
незаборонені законодавством.



5.2. Ринок праці та заробітна плата
Головна  мета: надання  якісних  соціальних  послуг  населенню  та

роботодавцям.
Пріоритет 1. Поліпшення ситуації на ринку праці, підвищення якості та

конкурентоспроможності робочої сили. 
Заходи з реалізації пріоритету:
 виконання  Програми  зайнятості  населення  Новгород-Сіверського

району на період до 2017 року;
 забезпечення збереження існуючих та створення нових робочих місць

з  належними  умовами  та  гідною  оплатою  праці  в  усіх  сферах  економічної
діяльності за рахунок різних джерел фінансування;

 оптимізація структури  нових  робочих  місць,  розширення  сфери
прикладання для найманих працівників у юридичних осіб;

 створення умов для самозайнятості населення.
Виконавці:  управління  районної  державної
адміністрації:  соціального  захисту  населення,
агропромислового розвитку, відділ економіки,  торгівлі
та інфраструктури районної державної адміністрації,
районний центр зайнятості

Пріоритет  2. Підвищення  стандартів  життя населення  та  збільшення
частки високооплачуваних працівників.

Заходи з реалізації пріоритету:
 проведення  моніторингу  показників  заробітної  плати  в  розрізі

підприємств, установ та організацій району;
Ввиконавці:  управління  соціального захисту населення
районної державної адміністрації 

 сприяння  детінізації  заробітної  плати  та  легалізації  «тіньової»
зайнятості.

Виконавці:  управління  соціального  захисту  населення
районної державної адміністрації, Новгород-Сіверська
об’єднана  державна  податкова  інспекція  Головного
управління Міндоходів у Чернігівській області

Пріоритет 3. Погашення заборгованості із  виплати заробітної  плати та
недопущення виникнення нових боргів з оплати праці.

Заходи з реалізації пріоритету:
  здійснення моніторингу та контролю стану виплати заробітної плати;
  вжиття  заходів  щодо  забезпечення  своєчасної  і  в  повному  обсязі

виплати  заробітної  плати  та  недопущення  виникнення  заборгованості  з  її
виплати.

Виконавці:  управління  районної  державної
адміністрації:   соціального  захисту  населення,
агропромислового розвитку, 
відділи  районної  державної  адміністрації:  житлово-
комунального  господарства  та  будівництва,



економіки,  торгівлі  та  інфраструктури,  виконавчі
комітети сільських рад, районний центр  зайнятості

Очікувані результати:
 посилення  мотивації  до  легальної  зайнятості  та  зростання  доходів

населення, зокрема заробітної плати; 
 середньомісячна  заробітна  плата  штатних  працівників  становитиме

3370,0 грн;
 скорочення частки низькооплачуваних працівників;
 недопущення  заборгованості  із  виплати  заробітної  плати  на

підприємствах, установах та організаціях району.
Джерела фінансування: кошти Державного та місцевих бюджетів, інші

джерела, не заборонені чинним законодавством.

5.3.  Система  соціального  захисту  та  соціального  забезпечення
населення

Головна  мета: підтримка вразливих  верств  населення,  дотримання
принципу  адресності  соціального  забезпечення,  підтримання  фінансової
стабільності пенсійної системи.

Пріоритет  1.  Реалізація  конституційних  прав  громадян  на  соціальний
захист, забезпечення рівня життя всіх груп населення не нижче прожиткового
мінімуму.

Заходи з реалізації пріоритету:
 забезпечення своєчасного та в повному обсязі надання населенню всіх

видів державної допомоги, субсидій та пільг згідно з чинним законодавством;
 удосконалення  обліку  осіб,  які  мають  право  на  пільги,  шляхом

підтримки Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право
на пільги в актуальному стані.

Виконавці: управління  соціального  захисту
населення  районної  державної  адміністрації,
виконавчі комітети сільських рад

Пріоритет  2.  Надання  різних  видів  соціальних  послуг  одиноким
непрацездатним  громадянам,  інвалідам,  бездомним  громадянам,  особам,
звільненим з місць позбавлення волі, іншим соціально незахищеним верствам
населення,  які  спрямовані  на  підвищення  рівня  їхньої  життєдіяльності,
забезпечення соціальної адаптації та повноцінне життя в суспільстві.

Заходи з реалізації пріоритету:
 забезпечення належного утримання територіального центру соціального

обслуговування (надання соціальних послуг);
Виконавці: фінансове  управління  районної
державної адміністрації

 забезпечення  соціального  захисту  бездомних  громадян  та  осіб,
звільнених з місць позбавлення волі.

Виконавці:  управління районної  державної
адміністрації:  соціального  захисту  населення,
фінансове;  районний центр зайнятості,  районної



державної  адміністрації,  виконавчі  комітети
сільських  рад

Пріоритет 3. Поліпшення умов життя людей з особливими потребами.
Заходи з реалізації пріоритету:
 забезпечення потреби у технічних та інших засобах реабілітації, а також

у засобах пересування осіб з обмеженими фізичними можливостями;
 забезпечення  санаторно-курортним  лікуванням  інвалідів  війни,

інвалідів внаслідок загального захворювання та інвалідів з дитинства;
 направлення дітей-інвалідів для проходження соціальної реабілітації. 

Виконавці: управління  соціального  захисту
населення районної державної адміністрації

Пріоритет  4.  Соціальний  захист  громадян,  постраждалих  внаслідок
Чорнобильської катастрофи.

Заходи з реалізації пріоритету:
 організація та забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Виконавці: управління  соціального  захисту
населення районної державної адміністрації

Пріоритет 5. Збереження стабільності пенсійного забезпечення громадян.
Захід з реалізації пріоритету:
 забезпечення  своєчасного  призначення,  проведення  перерахунків  та

виплати пенсій відповідно до діючого законодавства та рішень Уряду.
Виконавці: Новгород-Сіверське об’єднане 
управління Пенсійного фонду України 

Пріоритет 6. Зменшення заборгованості суб’єктів господарювання перед
Пенсійним фондом.

Заходи з реалізації пріоритету:
 координація роботи органів місцевої влади, правоохоронних органів та

установ Пенсійного фонду;
 здійснення  всіх  передбачених  законодавством  заходів  впливу  щодо

суб’єктів господарювання – боржників до Пенсійного фонду.
Виконавці: Новгород-Сіверське об’єднане 
управління Пенсійного фонду України 

Очікувані результати:
 забезпечення  повноцінного  життя  в  суспільстві  уразливих  верств

населення;
 забезпечення своєчасного та в повному обсязі надання населенню всіх

видів допомог, субсидій та пільг, передбачених чинним законодавством;
 покращення  соціального  захисту  громадян,  постраждалих  внаслідок

Чорнобильської катастрофи, 
 підвищення розміру пенсійних виплат.
Джерела  фінансування: кошти  Державного  та  місцевих  бюджетів,

бюджету  Пенсійного  фонду  України  та  Міністерства  доходів  і  зборів,  інші
джерела, не заборонені чинним законодавством.



5.4. Охорона здоров’я 
Головна мета: здоров’я населення, забезпечення рівного й справедливого

доступу всіх членів  суспільства до медичних послуг належної якості.
Пріоритет  1. Продовження  реформування  системи  охорони  здоров’я

району.
Заходи з  реалізації пріоритету:
 продовжити  реформування  галузі  відповідно  плану  управління

охорони здоров’я;
 покращення  матеріально-технічної  бази  Новгород-Сіверської

центральної районної лікарні,  впровадження енергозберігаючих технологій;
 оптимізація  ліжок  цілодобового  перебування  хворих  відповідно

потреб населення;
 активізація  санітарно-просвітницької  роботи,  підвищення

інформованості населення щодо реформування галузі.
Виконавці:  центральна  районна  лікарня  ім.
І.В.Буяльського

Пріоритет 2. Покращення надання  медичної допомоги матерям та дітям.
Заходи з реалізації пріоритету:
 продовжити  впровадження  сучасних  інноваційних  технологій  в

акушерсько-гінекологічному та дитячому відділеннях;
 вживати необхідні  заходи щодо недопущення випадків материнської

смертності та зменшення рівня показника дитячої смертності.
Виконавці:  центральна  районна  лікарня  ім.
І.В.Буяльського
КЗ  ”Новгород-Сіверський  районний  центр
первинної медико-санітарної допомоги”

Пріоритет  3. Профілактика  та  лікування  соціально  небезпечних  та
соціально  значущих хвороб.

Заходи з реалізації пріоритету:
 підвищення рівня охоплення населення профілактичними оглядами з

метою  раннього  виявлення  туберкульозу, онкологічних,  серцево-судинних  та
судинно-мозкових захворювань;

  забезпечення  доступності  медичного  консультування  та
безкоштовного  лабораторного  обстеження  всіх  верств  населення  на  ВІЛ-
інфекцію, охопивши не менше 5%  населення району;

 забезпечення  своєчасного  направлення  ВІЛ-інфікованих  на
консультацію до обласного центру  профілактики та боротьби зі СНІДом для
проведення  лікування сучасними антиретровірусними препаратами;

 реалізація  заходів  районних  програм  «Цільова  соціальна  програма
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2016-2018р.», «Цукровий діабет» на 2016-2018
р., та  планується розроблення  у  2017 році «Цільової  соціальної  програми
протидії  захворювання   на  туберкульоз»  та  «Боротьби  з  онкологічними
захворюваннями».



Виконавці:  центральна  районна  лікарня  ім.
І.В.Буяльського,
КЗ  ”Новгород-Сіверський  районний  центр
первинної медико-санітарної допомоги”

Пріоритет 4. Удосконалення первинної медико-санітарної допомоги.
Заходи з реалізації пріоритету:
 першочергове  укомплектування  кадрами  закладів  охорони  здоров’я,

розташованих у сільській місцевості;
 забезпечення  амбулаторій  та  фельдшерсько-акушерських

(фельдшерських) пунктів необхідним обладнанням та запасними частинами для
поточного ремонту автотранспорту;

 проведення  ремонту  приміщень  в  амбулаторіях  та  фельдшерсько-
акушерських (фельдшерських) пунктах;

 проведення широкомасштабної інформаційної компанії із залученням
засобів  масової  інформації  щодо  пропаганди  формування  здорового  способу
життя серед населення району.

Виконавці:  КЗ  ”Новгород-Сіверський  районний
центр первинної медико-санітарної допомоги”

Очікувані  результати:
 не  допущення  зростання  немовлячої  смертності  вище  9,5  на  1000

народжених живими та запобігання випадків материнської смертності;
 підвищення  забезпечення  населення  лікарями  загальної  практики

сімейної  медицини;
 зменшення  захворюваності  населення  на  туберкульоз  та  смертності

від  туберкульозу; 
 запобігання та зниження рівня захворюваності на інфаркти міокарду,

інсульти, інвалідності та смертності;
 запобігання  та  зниження  рівня  захворюваності  на  цукровий  діабет,

ускладнень, інвалідності  та смертності;
 забезпечення показника забезпечення населення лікарняними ліжками

у відповідність до нормативу;
 зниження показника річної летальності онкохворих до 31%;
 покращення діагностики патології серцево-судинної системи.
Джерела  фінансування: кошти  державного,  обласного  та  місцевих

бюджетів, а також інші джерела.

5.5 Освіта
Головна мета:  забезпечення рівного доступу дітей і молоді до освіти, її

сталого розвитку та підвищення якості надання освітніх послуг.
Пріоритет 1. Якісна дошкільна освіта – обов’язкова первинна складова

єдиної системи навчання і виховання.
Заходи з реалізації пріоритету:
 урізноманітнення форм здобуття обов’язкової дошкільної освіти дітей

п’ятирічного віку;



 створення оптимальних санітарно-гігієнічних, навчально-методичних і
матеріально-технічних  умов  для  функціонування  дошкільних  навчальних
закладів;

 оновлення змісту, форм і методів навчання, виховання і розвитку дітей
дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти
та  комплексних    програм  розвитку  дитини  дошкільного  віку  «Українське
дошкілля»,  «Впевнений  старт»  (для  дітей  старшого  дошкільного  віку,  які
отримують дошкільну освіту на базі загальноосвітніх навчальних закладів).

 реалізація  варіативної  складової  за  допомогою  парціальних  програм
«Радість  творчості»,  «Англійська  мова.  Граючись  вчимося»,  «Основи
комп’ютерної грамоти», «Про себе треба знати, про себе треба дбати».

Виконавці:  відділ  освіти  районної  державної
адміністрації, органи місцевого самоврядування

Пріоритет 2. Забезпечення рівного доступу до якісної загальної середньої
освіти.

Заходи з реалізації пріоритету:
 оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів та приведення

її у відповідність до потреб населення та фінансових можливостей;
 підвищення  ефективності  діяльності  опорних  шкіл,  удосконалення

системи  функціонування  освітніх  округів,  відповідно  до  Положення  про
освітній округ;

 виконання Указу Президента України від 30 вересня 2010 року №927
«Про  заходи  щодо  розвитку  системи виявлення  та  підтримки обдарованих  і
талановитих дітей та молоді»;

 створення належних умов для забезпечення можливостей для рівного
доступу  до  здобуття  профільної  та  початкової  допрофесійної  підготовки,
підвищення якості надання освітніх послуг шляхом впровадження поглибленого
вивчення окремих предметів;

 створення  здоров’язберігаючого  освітнього  середовища  у  закладах
освіти району;

 оновлення  змісту  початкової  освіти  відповідно  до  вимог  нового
Державного стандарту початкової загальної освіти;

 упровадження  в  загальноосвітніх  навчальних  закладах  інклюзивного
навчання як одного із засобів забезпечення права дітей з особливими потребами
на рівний доступ до якісної освіти;

 збільшення  кількості  учнів  10-11  класів,  охоплених  профільним
навчанням;

 виплата  заохочувальних премій для педагогічних працівників,  вжиття
заходів щодо подальшого поліпшення житлово-побутових умов; 

 сприяння реалізації національного проекту «Відкритий світ».
Виконавці: відділ освіти районної державної 
адміністрації, виконавчі комітети місцевих рад

Пріоритет  3.  Утвердження  високого  соціального  статусу  педагогічних
працівників.



Заходи з реалізації пріоритету:
 підвищення престижу професії вчителя.

Виконавці:  відділ освіти районної державної 
адміністрації, виконавчі комітети місцевих рад

Пріоритет 4. Використання виховного потенціалу системи позашкільної
освіти як основи гармонійного розвитку особистості.

Заходи з реалізації пріоритету:
 виконання  заходів  районної  цільової  соціальної  програми  розвитку

позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2017 року;
 поліпшення  матеріально-технічної  та  методичної  бази  позашкільних

навчальних закладів;
 підключення позашкільних навчальних закладів до мережі Інтернет.

Виконавці: відділ освіти районної державної 
адміністрації 

Очікувані результати:
 охоплення  дошкільної  освітою становитиме 90%,  у  тому  числі  дітей

п’ятирічного віку – 100%;
 створення належних умов перебування дітей у дошкільних навчальних

закладах;
 створення  належних  умов  для  організації  змістовного  дозвілля

учнівської молоді, розвиток здібностей і нахилів дітей та молоді;
 збільшення відсотка охоплення позашкільною освітою не менше 65%

дітей шкільного віку;
 забезпечення організованого підвозу учнів сільської місцевості до місць

навчання – 100% від потреби;
 запровадження профільного навчання для  94,3% учнів старшої школи;
 охоплення  гарячим  харчуванням  не  менше  99,4%  учнів

загальноосвітніх навчальних закладів;
 підвищення рівня фахової підготовки спеціалістів, обмін досвідом щодо

впровадження сучасних освітніх і  наукових технологій у навчально-виховний
процес;

 виплата щорічних стипендій голови районної державної адміністрації
кращим учням – переможцям інтелектуальних змагань;

 виплата  2-х  районних  Премій  ім.  К.Д.Ушинського  педагогічним
працівникам.

Джерела  фінансування: кошти  державного,  районного  та  місцевих
бюджетів, інші джерела незаборонені чинним законодавством.

5.6. Культура і туризм
Головна  мета: зміцнення  та  примноження  культурного  потенціалу

району, забезпечення розвитку, функціонування, ефективного управління галузі
та зміцнення її матеріально-технічної бази, популяризація історико-культурного
та туристичного потенціалу у районі.



Пріоритет 1. Збереження національно-культурної спадщини, відродження
народних  традицій,  створення  умов  для  задоволення  культурних  потреб
населення, його широкого доступу до культурно-мистецьких надбань,  надання
якісної мистецької освіти.

Заходи з реалізації пріоритету:
 створення  умов  для  збереження,  відродження  і  розвитку  народних

художніх  промислів,  діяльності  майстрів  народного  мистецтва  району,
всебічний розвиток колективів художньої самодіяльності усіх жанрів, сімейних
і родинних гуртків;

 організація  та  проведення  на  належному  організаційному  і  творчому
рівні  урочистих,  культурно-мистецьких  заходів  з  відзначення  державних,
національних свят та ювілейних дат;

 розвиток аматорського мистецтва, підтримка культури на селі шляхом
проведення  фестивалів  народної  творчості,  конкурсів,  мистецьких  заходів,
семінарів;

 розвиток  народних  ремесел,  організація  проведення  виставок  робіт
кращих  майстрів  народного  аматорського  клубу  декоративно-прикладного
мистецтва “Княжа скарбниця”; 

 поповнення  бібліотечних  фондів  книжковими  виданнями  та
періодикою;

 участь  у  художньо-мистецьких  заходах,  спрямованих  на  виявлення  і
самореалізацію  обдарованих  дітей  та  молоді,  а  саме:  участь  їх  у  районних,
обласних та міжнародних фестивалях, оглядах та конкурсах.

Виконавці:  відділ  культури  районної  державної
адміністрації,  підпорядковані  сектору  установи
культури

Пріоритет  2. Забезпечення  фахового  та  освітнього  рівня  працівників
культури і мистецтв.

Заходи з реалізації пріоритету:
 підвищення  кваліфікації  працівників  культури  і  мистецтв  в

Чернігівському  інституті  мистецтв  та  менеджменту  культури  Національної
академії керівних кадрів культури і мистецтв; 

 участь у  семінарських заняттях  для працівників культури.
Виконавці:  відділ  культури  районної  державної
адміністрації

Пріоритет 3. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури.
Заходи з реалізації пріоритету:
 встановлення  автономної  котельні  для  опалення  районного  Будинку

культури;
 придбання  музичної  апаратури,  комп’ютерної  техніки,  музичних

інструментів для закладів культури;
 проведення моніторингу з надання платних послуг населенню та інших

позабюджетних надходжень.
Виконавці:  відділ  культури  районної  державної
адміністрації,  підпорядковані  сектору  установи
культури



Пріоритет 4. Активізація інформаційно-рекламної діяльності.
Заходи з реалізації пріоритету:
 формування  позитивного  туристичного  іміджу  та  зростання

туристичної  привабливості  району  з  урахуванням  природно-кліматичного,
соціально-економічного та історико-культурного потенціалу через висвітлення
туристично-екскурсійної тематики у засобах масової інформації;

 видання букетної,  стендової  та іншої рекламної друкованої  продукції,
сприяння  виготовленню  сувенірної  продукції  та  розповсюдження  її  серед
потенційних туристів;

 сприяння у проведенні наукових та археологічних досліджень території
району за відкритими листами Інституту Археології НАН України. 

Виконавці:  відділ  культури  районної  державної
адміністрації,  історико-культурний  музей-
заповідник «Слово о полку Ігоревім»

Пріоритет 5. Підвищення якості надання туристичних послуг.
 здійснення контролю за станом і розвитком туристичної і рекреаційної

сфери району;
 забезпечити розвиток та популяризацію подієвого туризму, визначивши

знакові фестивалі, ярмарки, культурно-мистецькі свята на території району;
 участь у семінарах-практикумах у сфері сільського зеленого та інших

видів туризму;
 проведення  роботи  по  обміну  досвідом  з  іншими  районами  щодо

розвитку туристичної сфери.
Виконавці:  відділ   культури  районної  державної
адміністрації

Очікувані результати:
 організація та проведення запланованих культурно-мистецьких заходів;
 підвищення  мистецького  рівня  професійних  мистецьких  колективів

району;
 підвищення  культурного  рівня  та  естетичного  виховання  населення

району;
 зростання  відсотку  населення,  охопленого  культурно-дозвіллєвою

діяльністю;
 зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури та підвищення

ефективності їх функціонування;
 підвищення інформаційних можливостей бібліотек;
 популяризація  та  збереження на належному рівні  об’єктів культурної

спадщини;
 виявлення та підтримка обдарованих дітей;
 створення  позитивного  туристичного  іміджу  Новгород-Сіверщини,

позиціонування  її  як  унікальної  області  з  древньою  історією  та  високою
духовністю;

 забезпечення  доступу  до  інформації  та  покращення  рівня
обслуговування туристів;



 популяризація пам’яток як об’єктів культурної спадщини;
 збільшення кількості туристів, що відпочивають у районі.
Джерела фінансування: кошти районного та місцевих бюджетів; кошти

суб’єктів підприємництва усіх форм власності, інвестиційні кошти.

5.7. Фізична культура і спорт
Головна мета:  створення  додаткових  умов  і  розширення  можливостей

для  систематичних  занять  населення  фізичною  культурою  і  спортом  та
самореалізації молодих людей через спорт.

Пріоритет 1. Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту.
Заходи з реалізації пріоритету: 
 збільшення  кількості  дітей  і  підлітків,  залучених  до  систематичних

занять  фізичною  культурою  і  спортом  у  спортивних  гуртках  навчальних
закладів району.

Виконавці:  сектор  у  справах  сім’ї,  молоді  та
спорту  районної  державної  адміністрації,
виконкоми сільських рад

Очікувані результати:
 збільшення до 20% дітей і учнівської молоді віком 6-18 років, залучених

до систематичних занять у секціях та гуртках спортивних спрямування;
Джерела  фінансування: кошти  районного  бюджету,  інші  джерела

незаборонені законодавством.

5.8. Розвиток інформаційного простору
Головна мета:  створення належних умов для вільної та безперешкодної

діяльності  суб’єктів  інформаційних  відносин,  налагодження  конструктивної
співпраці  між  владою,  засобами  масової  інформації  та  громадськістю,
забезпечення висвітлення діяльності органів виконавчої влади району.

Пріоритет. Висвітлення діяльності місцевих органів влади.
Заходи з реалізації пріоритету: 
 розміщення  у  місцевих  засобах  масової  інформації  інформаційних

повідомлень про поточну діяльність районної державної адміністрації, районної
ради, прийняті рішення, репортажі з виїзних нарад, колегій, інших заходів за
участю представників органів виконавчої  влади та місцевого самоврядування
району; 

 спеціальні репортажі з колегій та нарад, сесійних засідань, коментарі,
інтерв’ю,  пряма  мова  посадових  осіб  органів  виконавчої  влади  та  депутатів
районної ради; 

 підготовка  інформаційних  програм  на  радіо  і  телебаченні  за  участю
керівників району, структурних підрозділів районної державної  адміністрації,
органів  місцевого  самоврядування,  депутатів  районної  ради  з  питань
життєдіяльності району.

Виконавці:  філія  Національної  телекомпанії
України «Новгород-Сіверська регіональна дирекція
"Сіверська" 



Очікувані результати: 
 якісне інформаційне забезпечення громадян району; 
 забезпечення  прозорості  у  діяльності  органів  виконавчої  влади  та

місцевого самоврядування району;
 налагодження системної роз’яснювальної роботи стосовно рішень, що

приймаються органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. 
Джерела  фінансування: кошти  районного  бюджету,  позабюджетні

асигнування.

5.9. Розвиток громадянського суспільства
Головна мета:  здійснення на території району державної політики щодо

забезпечення  взаємодії  між  органами  державної  влади  та  громадськістю,
реалізація курсу на європейську інтеграцію.

Пріоритет  1. Забезпечення  взаємодії  та  співпраці  між  органами
державної влади та громадськістю району.

Заходи з реалізації пріоритету:
 підготовка  та  проведення  засідань  Громадської  ради  при  районній

державній адміністрації, співпраця з громадськими організаціями району щодо
реалізації їх статутних повноважень на території району;

 виконання  заходів  Концепції  сприяння  органами  виконавчої  влади
розвитку громадянського суспільства;

 організація роботи з проведення консультацій з громадськістю в районі;
 заохочення благодійницької діяльності шляхом залучення громадськості

до  проведення  обласного  конкурсу  "Благодійник  року  імені  меценатів
Тарновських".

Виконавці:  сектор  інформаційної  діяльності  та
комунікацій  з  громадськістю  апарату  районної
державної  адміністрації,  виконавчі  комітети
сільських рад

Пріоритет 2. Здійснення на території району державної політики щодо
реалізації курсу на європейську інтеграцію.

Заходи з реалізації пріоритету:
 проведення спільно з представниками громадськості святкових заходів з

нагоди Дня Європи та сприяння органам місцевого самоврядування у підготовці
та проведенні Європейського тижня місцевої демократії;

 проведення  круглих  столів  на  теми  актуальних  питань  європейської
інтеграції  України,  тематичних  конференцій,  презентацій  інформаційних
матеріалів та інше.

Виконавці:  сектор  інформаційної  діяльності  та
комунікацій  з  громадськістю  апарату  районної
державної адміністрації 

Очікувані результати:
 забезпечення чіткої взаємодії по лінії влада – громадськість; 



 подальше  сприяння  діяльності  інститутів  громадянського  суспільства
району; 

 зростання  престижності  благодійницької  діяльності  серед юридичних
та фізичних осіб району;

 зростання  рівня  поінформованості  громадян  про  основні  засади
державної політики європейської інтеграції, переваги європейського вибору для
України, актуальні питання сучасного етапу відносин Україна – ЄС.

Джерела  фінансування: кошти  районного  бюджету,  позабюджетні
асигнування.
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