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Вступ

Програма  економічного  і  соціального  розвитку  Новгород-Сіверського
району на 2017 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог законів
України  ”Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  ”Про  місцеві  державні
адміністрації”,  ”Про  державне  прогнозування  та  розроблення  програм
економічного  і  соціального  розвитку  України”,  ”Про  державні  цільові
програми”.

Мета Програми – створення сприятливих умов для забезпечення сталого
економічного  розвитку  району  через  підвищення  ефективності  діяльності
агропромислового комплексу, підтримку малого та середнього підприємництва,
забезпечення  ефективної  політики  зайнятості,  а  на  їх  основі  підвищення
стандартів життя населення. 

Програма базується на намірах господарюючих суб’єктів району, заходах
структурних  підрозділів  районної  державної  адміністрації,  територіальних
представництв центральних органів виконавчої влади на 2017 рік.

Основні  показники  Програми  розраховані,  виходячи  із  існуючих
тенденцій  соціально-економічного  розвитку  району,  можливостей  реалізації
продукції на внутрішньому і зовнішніх ринках, прогнозної динаміки розвитку
виробництва на 2017 рік. 

Завдання та заходи соціальної та економічної політики органів виконавчої
влади спрямовані на підвищення конкурентоспроможності району, розв’язання
найактуальніших  проблем  в  економічній  і  соціальній  сферах,  створення
якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення.
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1. Аналіз економічного і соціального розвитку району у 2016
році та проблеми, що його стримують

Протягом 2016 року зусилля органів виконавчої влади у тісній співпраці із
самоврядними  структурами  зосереджувались  на  втіленні  у  районі  і  місті
загальнодержавних  реформ,  пошуку  шляхів  відновлення  та  підтримки
економічного  зростання,  пожвавлення  інвестиційного  розвитку  та  посилення
соціальної орієнтації економіки.

За січень - вересень 2016 року до Державного бюджету  зібрано 27492,5
тис. грн податків,  зборів та інших обов’язкових платежів, які контролюються
Державною  фіскальною  службою,  що  на  11254,8  тис.  грн.  більше  ніж  у
відповідному періоді 2015 року.  

Найбільші суми надходжень отримано по податку з доходів фізичних осіб
– 7956,5 тис. грн до рівня 2015 року додатково надійшло 2846,1 тис. грн (55,7%)
; по податку на додану вартість – 8597,8 тис. грн, до рівня 2015 року додатково
надійшло 4594,3 тис. грн  (114,8%).  

До місцевих бюджетів за січень – вересень 2016 року надійшло 47931,9
тис. грн,  що  на  47%  або  15333,8  тис.  грн  більше  надходжень  відповідного
періоду 2015 року.

Найбільші суми надходжень отримано по податку з доходів фізичних осіб
– 22948,8 тис. грн додатково надійшло 8474,9 тис. грн або 58,6%; податок на
майно – 10794,6 тис. грн, до рівня 2015 року додатково надійшло 3837,7 тис. грн
або 55,2%, єдиний податок – 4515,8 тис. грн, що на 67,5% або 1820,5 тис. грн
більше аналогічного періоду 2015 року. 

За  звітний  період  (9  місяців  2016  р.)  до  загального  фонду  бюджету
району надійшло 71,6 млн. грн доходів, з них: власних доходів – 20,0 млн. грн;
базової дотації з державного бюджету – 3,3 млн. грн; субвенції з державного і
місцевих бюджетів – 48,3 млн. грн.

Надходження  по  власних  доходах  до  планових  бюджетних  призначень
виконані  на  133,4%.  До  бюджету  району  додатково  надійшло  5,0  млн.   грн
власних доходів.

За 2016 рік надходження до місцевих бюджетів району очікуються у сумі
94,2 млн. грн.

Промисловий комплекс зорієнтований переважно на внутрішній ринок
району. 

За 9 місяців 2016 року обсяги промислового виробництва склали 489,0
тис.  грн  (у  порівняних  цінах),  що становить  43,6% до  аналогічного  періоду
минулого року. 

Обсяги  виробництва СГВК  ”Блистівський” склали  482  тис.  грн,  а  це
125,4% до аналогічного періоду минулого року. 

ПрАТ  ”М'ясо-молочний  комплекс  ”Сіверський”  протягом  звітного
періоду не здійснював виробничої діяльності.
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За  підсумками 2016  року  очікується  індекс  промислового  виробництва
43,3%.

Визначальний  вплив  на  формування  позитивної  динаміки  валової
продукції мало сільське господарство. 
        За січень-вересень 2016 року сільськогосподарськими підприємствами
району вироблено валової продукції на 95,4 млн. грн, що на 30,0 млн. грн або на
23,9% менше відповідного періоду минулого року. 

Обсяги  рослинницької  продукції  займають  86,7%  у  загальному  обсязі
сільгосппродукції і вироблено на 82,7 млн. грн, а це на 29,9 млн. грн або на
26,6% менше,  ніж у 2015 році.  Більше минулого року вироблено ячменю на
428,7 т, проса  на 2264,2 т, озимого ріпаку на 4786,3 т. Менше вироблено  на
28971,2 т пшениці, кукурудзи на 5720 т, соняшнику на 3833,4т, картоплі на 400т.

Обсяги виробництва тваринницької продукції склали 12,7 млн. грн, що на
рівні  минулорічного  показника.  Сільгосппідприємствами  району  вироблено
3936,6 т молока, а це на 28,6 т більше, ніж торік. Надій на корову склав 2907 кг,
що більше  минулорічного на 102 кг (3,6 %).
 Станом  на  01.10.2016  обмолочено  всього зернових та  зернобобових
культур 14562 га,  намолочено зерна 42093 т, урожайність складає 28,9 цн/га. У
порівнянні  з  аналогічним  періодом  минулого  року  валовий  збір   зернових
культур менше на 27,3 тис. тонн. 
         Найкращий  врожай  у  поточному  році  зібрали  по  озимій  пшениці,
обмолочено – 8092 га, намолочено – 29187 т,  урожайність – 36,0 цн/га.
           Сільськогосподарські підприємства продовжують збирання врожаю пізніх
зернових культур, обмолочено 878 га гречки, намолочено – 819 т,  урожайність –
9,3  цн/га.   На  86  % площі  зібрано  просо,  скошено  та  обмолочено  1278  га,
намолочено  зерна 2784 т,  урожайність складає 21,8 цн/га.
          Станом на 01.10.2016  року підготовлено площ під посів озимини  13545
га.  Посіяно озимих зернових культур 6625 га, або 74% до завдання. Крім того
посіяно озимого ріпаку  5010 га ( 334 % до прогнозу). 
          Під озимі культури внесено 834 т поживних речовин мінеральних добрив,
або  84 кг на 1 га посівної площі, що на рівні минулого року.      
           На 01.10.2016 року чисельність поголів’я ВРХ складає 3756 голів, у тому
числі  1677  голів  корів.  У  порівнянні  до  минулого  року  поголів’я  ВРХ
збільшилось на 13 голів, корів зменшилось  - на 6 голів.

Нині у районі функціонує 14 підприємств,  5 фермерських господарств,
5800 домогосподарств  населення.

  За  підсумками  2016  року  очікується  отримати  валової  продукції  по
сільськогосподарських підприємствах на 13,7% менше , ніж у 2015 році.

Будівельних організацій в  районі не зареєстровано.
    Основним джерелом фінансування житлового будівництва залишаються

кошти індивідуальних  забудовників.  За  9  місяців  2016 року в  експлуатацію
введено 2 будинки  94 м.кв. та 76 м.кв. (плановий показник- 200 м.кв.)

На балансі  сільських рад знаходиться 401 км доріг комунальної  форми
власності, з них дороги з твердим покриттям-150,1 км, грунтові дороги- 250,9
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км,  філія  ДПР  «Сосницького  ДЕД»  -  80  км  державних  доріг,  Новгород-
Сіверська дільниця філії «Коропський райавтодор» 370,4 км., із них державних
114,8 км, місцевого значення 255,6 км.

У  сфері  житлово-комунального  господарства  продовжувалась
реалізація Програми реформування та розвитку галузі, спрямованої на суттєве
підвищення  якості  надання  житлово-комунальних  послуг  та  запровадження
енергоефективних заходів. 

Продовжується  впровадження  програми  підтримки  індивідуального
житлового будівництва на селі «Власний дім». За звітний період до районної
державної  адміністрації  звернувся  8 мешканців  району  з  клопотанням щодо
отримання  довгострокового  пільгового  кредиту  на  придбання
сільськогосподарської техніки та будівництва житла. Станом на 01.10.2016 року
п’ять громадян  оформили  кредит  на  розвиток  особистого  селянського
господарства  та  двоє  для  будівництва  інженерних  мереж  та  інженерного
облаштування житла. Всього надано кредиту на суму 460,750 тис. грн. 

Підприємства  житлово-комунального  господарства  (13  комунальних
підприємств сільських рад) послуги населенню та підприємствам надавали у
повному обсязі.

На  01.01.2016  кількість  житлових  будинків  в  сільській  місцевості
становила 10459 будинків. Площа житлового фонду – 517,226 тис. м.кв.
 Забезпеченість  житлом  на  одного  жителя  у  сільській  місцевості  –  38  м2

загальної площі.
На  01.10.2016 у  районі  не  зареєстровано  жодного  об’єднання

співвласників  багатоквартирних будинків. 
За  звітний  період  2016 року  10 сільських  рад  розпочали  роботу   по

оформленню паспортів на місця видалення відходів.
З  метою  ефективного  використання  енергетичних  ресурсів значна

увага приділяється використанню наявних місцевих видів палива та сучасним
передовим технологіям, проводиться реконструкція газових котелень.

  По Чайкінському НВК у 2016 році за рахунок коштів місцевого бюджету
замовлено  проектно-кошторисну  документацію.  При  наявності  бюджетних
асигнувань із державного бюджету роботи по переведенню газової  котельні  на
тверде  паливо  будуть  здійснені  у  2016  році.  По   Смяцькій  ЗОШ замовлена
проектно-кошторисна документація на реконструкцію котельного обладнання,
замінено 3 вікна на більш енергозберігаючі.          

Планується  переведення  газових  котелень  Грем’яцького  дитячого
навчального закладу «Сонечко» та Грем’яцької сільської ради на тверде паливо.
По  дитячому  навчальному  закладу  "Сонечко"  с.  Грем’яч  за  рахунок  коштів
сільського бюджету виготовлена проектно-кошторисна документація.

За рахунок державного фонду регіонального розвитку розпочато роботи
на об’єкті  « Реконструкція даху і приміщення загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
с.Грем’яч  Новгород-Сіверського району у сумі  1338,479 тис.грн. Станом на
30.09.2016  року   надійшло  1019,0  тис.грн.  державних  коштів  та
співфінансування з місцевого бюджету  у сумі 74,3 тис.грн.  Кошти освоюються
по мірі їх надходження відповідно до актів виконаних робіт.
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За січень-вересень 2016 року очікуваний обсяг капітальних інвестицій в
економіку району складе  7,0 млн. грн, що становить 110,4% до відповідного
періоду минулого року. 

За підсумками року очікується залучити майже 9,8 млн. грн інвестицій.
Обсяг капітальних інвестицій на 1 особу складе майже 736,8 грн проти 623,8
грн у минулому році. 

Обсяги залучених капітальних інвестицій (за 2011-2016 роки) тис. грн

Основним  джерелом  капітальних  інвестицій  є  власні  кошти
сільськогосподарських підприємств – 7,2 млн. грн. (73,5%). 

 За  9  місяців  2016  року  оборот  роздрібної  торгівлі (з  урахуванням
фізичних осіб підприємців) склав 47,0 млн. грн і становить   97,0%.

Із  загального  обсягу  роздрібний  товарооборот  юридичних  осіб  займає
17,4% і  складає 8,2 млн. грн, а це на 28,0% більше, ніж у минулому році (з
урахуванням  індексу  споживчих  цін),  фізичних  осіб-підприємців  –  82,6%  і
становить 38,8 млн. грн, що на 7,8% менше минулорічного показника.

У  районі  налічується  близько  170  об'єктів  торгівлі  юридичних  та
фізичних  осіб,  з  них  юридичних  -  69  магазинів.  Мережа  райспоживспілки
налічує 71 магазин.
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Структура роздрібного товарообороту району (у діючих цінах)

Ринок  автотранспортних послуг у  районі  забезпечує  ПАТ "Новгород-
Сіверське АТП-17443" (мережа автобусних маршрутів загального користування
налічує  13 автобусних маршрутів,  у  тому  числі  приміських –  6,  міжміських
міжобласних - 2, міжміських внутрішньообласних – 5). Крім того, 5 міжміських
маршрутів обслуговують приватні підприємці, 3 - ПАТ ”Чернігівавтосервіс”, 1 -
ПАТ ”Шосткинське АТП-15909”. У районі цілодобово працює служба таксі. 

Автобусним сполученням у  районі  охоплено 65 населених пунктів,  що
становить 77,4% від наявних (84 сіл) та 85,5%, де проживає населення (76 сіл).
Головними  причинами  відсутності  автобусного  сполучення  до  населених
пунктів  району  є  незадовільний  стан  проїзних  шляхів  та  нерентабельність
маршрутів з незначним пасажиропотоком. 

Протягом  9  місяців  2016  року  пасажирським  автотранспортом  району
перевезено  185,8  тис.  пасажирів,  а  пасажирооборот  виконано  в  обсязі
5,8  млн.  пас.  км,  що  складає  відповідно  99,0%  та  101,8%  до  відповідного
періоду минулого року.

У  2016  році  здійснюють  підприємницьку  діяльність  46 малих
підприємств. Їх частка у загальній кількості підприємств району складає майже
94%. Крім того у районі працює 3 середніх підприємств.

Кількість  зайнятого  населення  на  цих  підприємствах  становить  686
осіб -  це майже 80% від чисельності зайнятих у галузі економіки району. У
тому числі на малих підприємствах працює 461 особа, на середніх – 225 осіб.

У  середньому  на  10  тис.  населення  району  припадає  34  одиниць
зареєстрованих малих підприємств.

Кількість фізичних осіб-підприємців на 01.10.2016  склала 149 особи  та
49 юридичні особи.

За 9 місяців 2016 року надходження до місцевих бюджетів від діяльності
суб’єктів середнього та малого підприємництва становлять на рівні 18,2 млн.
грн. Питома вага у загальних надходженнях до місцевих бюджетів всіх рівнів
становитиме відповідно 47,2% та 27,9%.  
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У  сфері  соціального  захисту основна  увага  приділялась  питанням
реформування системи соціальної підтримки населення шляхом удосконалення
механізмів надання допомог, пільг та  субсидій найбільш вразливим верствам
населення. 

На  01.10.2016  державні  соціальні  допомоги  отримувало  понад  3,9
тис.сімей. На їх виплату використано 17,7 млн. гривень. Правом на субсидії по
оплаті  за  житлово-комунальні  послуги,  скраплений  газ  та  тверде  паливо
користуються  близько  трьох  тисяч  сімей,  на  ці  цілі  спрямовано  5,5   млн.
гривень. 

2,6  тисяч  жителів  району  мають  право  на  пільги з  оплати  житлово-
комунальних послуг, твердого палива та скрапленого газу та інші. Їх надано на
суму 1,2 млн. гривень.

В  управлінні  соціального  захисту  населення  районної  державної
адміністрації надання соціальної допомоги проводиться за принципом Єдиного
вікна.

Середня заробітна плата одного штатного працівника за січень-червень
2016 року становила 2538 грн.  Це у 1,7 рази більше законодавчо встановленої
мінімальної заробітної плати (1450 грн), але на 32,5 % менше середньобласного
показника (3758 грн). 

В  цілому  за  2016  рік  середньомісячна  заробітна  плата  штатних
працівників,  зайнятих  економічною  діяльністю  по  району  прогнозується  на
рівні 2700 грн.

Динаміка середньомісячної заробітної плати штатного працівника, 
(без малих підприємств)

Заборгованості із виплати заробітної плати станом на 1 жовтня 2016 року
на  підприємствах,  в  установах,  організаціях  району, що  звітують  до  відділу
статистки, немає.

За  січень-вересень  2016  року  працевлаштовано  на  вільні  та
новостворені робочі місця 274 особи.

Зареєстровано  безробітних  505  осіб,  що  на  52  особи  менше,  ніж  за  9
місяців 2015 року. 

9



Професійною  підготовкою,  перепідготовкою  або  підвищенням
кваліфікації охоплено 123 особи  (на 7,5 % менше, ніж у аналогічному періоді
минулого року) і всі вони навчалися під конкретне замовлення роботодавців.

 За 9 місяців 2016 року взяли участь у громадських та тимчасових роботах
193 безробітних громадян,  що на  11,5 % менше,  ніж у відповідному періоді
минулого року.

Системою соціального страхування в Новгород-Сіверському об'єднаному
управлінні  Пенсійного фонду України охоплено понад 7,4 тис застрахованих
осіб  та  15,1 тис.  пенсіонерів,  в  тому числі  по Новгород-Сіверському району
відповідно 4,4 тис. та 8,8 тис. .

Середній розмір пенсійної виплати  станом на 01.10.2016 року становить
1516,47  грн,  що  на  34,2  %  перевищує  прожитковий  мінімум  для  осіб,  які
втратили працездатність.

Видатки на виплату пенсій та допомоги за 9 місяців 2016 року склали
198,7 тис. грн, що на 85,2 тис. грн (22,2 %) більше, ніж за відповідний період
минулого  року.  Забезпечується  своєчасне  призначення  та  перерахунок,
стабільне  та  в  повному  обсязі  фінансування  виплати  пенсій  та  грошової
допомоги. Об'єднане управління забезпечено власними коштами на 23,9  %.

До  бюджету  об'єднаного  управління  Пенсійного  фонду  з  усіх  джерел
фінансування надійшло 198,7 тис.  грн, з яких власні надходження становили
224,2  тис.  грн.  Порівняно  з  відповідним  періодом  минулого  року  власні
надходження  зменшились  на  504,5  тис.  грн.  за  рахунок  звільнення  від
відшкодування  витрат  на  виплату  пільгових  пенсій  сільгоспвиробників  –
платників єдиного податку IV групи оподаткування. 

Разом з тим, станом на 01.10.16 року сума боргу  склала 44,4 тис. грн, в
тому числі дієвого 149,3 тис. грн, або 33,5 %. 

Робота медичної галузі спрямовувалась на покроковий щлях оптимізації
її  мережі,  додаткових  джерел  фінансування,  зміцнення  матеріально-технічної
бази  закладів,  раціональне  використання  наявних  матеріальних  ресурсів,
механізмів покращення кадрового резерву. 

Для  потреб  медичної  галузі  за  9  місяців  2016  року  використано
11,2  млн.  грн,  що на  1,3  млн.  грн більше,  ніж  у  минулому році.  На  одного
мешканця припадає 415 грн.

Крім бюджетного фінансування залучено 544,4 тис. грн позабюджетних
коштів, не заборонених чинним законодавством, що на 204,5 тис. грн більше,
ніж за 9 місяців 2015 року.

Проводилось  фінансування  програм  та  комплексних  заходів  охорони
здоров’я,  на  що  використано  359,5  тис.  грн.  Зокрема,  програма  ”Цукровий
діабет” – 286,5 тис. грн, програма протидії захворюванню на туберкульоз – 71,5
тис. грн, програма боротьби з онкологічними захворюваннями  –1,5 тис. грн.

З  метою  наближення  медичної  допомоги  до  сільських  жителів  та
збільшення її доступності за 9 міс. 2016 р.  лікарями ЦРЛ виконано 114 виїздів,
під час яких оглянуто 2121 осіб, що складає 19 чол. за 1 виїзд ( 9 міс.2015р – 15
чол.).    
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У 2016 році вживаються заходи щодо створення умов для здобуття якісної
освіти, рівного доступу до неї дітей та учнівської молоді. Фінансові ресурси на
освіту склали  22288,0 тис. грн.

У районі  функціонує 10 ДНЗ (9 - НВК,  1- ДНЗ),  в  яких  створено 219
місць  та  виховується  199  дітей  (6  дітей  охоплено соціально-педагогічним
патронатом).  Грем'яцький дошкільний навчальний заклад “Сонечко”  відвідує
29  дошкільнят  (5  дітей  охоплено  соціально-педагогічним  патронатом).  У
навчально-виховних комплексах виховується 170 дітей,  окрім того 1дитина – за
формою соціально-педагогічного патронату. 

З  01  вересня  2016  року  функціонує  додаткова  різновікова  група  на  20
місць  на  базі   Орлівського  навчально-виховного  комплексу.  Таким   чином
збільшилася  кількість  місць.  На  100  місцях  виховується  90,9%  дітей.  Діти
старшого дошкільного віку, які не можуть відвідувати дитячий садок з 01 січня
2017  року  отримуватимуть  дошкільну  освіту  на  базі  загальноосвітніх
навчальних закладів.

Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою віком від 3 до 6 (7) років
становить 79, 5%.

Дійсна  мережа  дошкільних  навчальних  закладів  задовольняє  потреби
населення району в дошкільній освіті.

У районі  сформована мережа опорних шкіл (6).  З  метою забезпечення
підвозу  учнів  та  педагогічних  працівників,  які  проживають  за  межами
пішохідної доступності до місць навчання, використовуються 12 транспортних
одиниць. 100% учнів підвозяться до місць навчання. 

У школах району встановлено 187 одиниць комп’ютерної техніки, з них
технічно несправних – 29. У 5 навчальних закладах району встановлено по 1
мультимедійному комплексу. Загальний показник кількості учнів 1-11 класів на
1 ПК становить 5 чоловік. До мережі Інтернет підключено 50 ПК.

Здійснювалась  соціальна  підтримка дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених
батьківського піклування, дітей з обмеженими можливостями, з багатодітних та
малозабезпечених сімей.

Станом на 01.10.2016 у районі проживає 166 багатодітних сімей, в яких
виховуються  572 дитини.  З них  сімей з 3 дітьми – 118, з 4 – 26, з 5 – 18,
з 6 – 4. Пільгами на 50% знижку плати за користування комунальним послугами
скористалися  117 сімей,  50%  знижкою  вартості  палива  –  113 сімей,  50%
знижкою за користування квартирним телефоном – 0. 

Усіма видами оздоровлення та відпочинку охоплено 744 учні з 1363, що
становить  54,6% (за  планом 51,4%),  з  них  оздоровлено  –  341 дитина (25%),
відпочило – 403 дитини (29,6 %). 

На фінансування оздоровчої кампанії виділено та використано коштів: з
районного бюджету  –  134,1 тис.  грн;  на  підготовку  та  проведення  залучено
184,00 тис. грн позабюджетних коштів.

Протягом  2016  року  статус  дитини-сироти,  дитини,  позбавленої
батьківського  піклування  було  надано  4  дітям.  З  них:  1  -  перебуває  під
піклуванням,  3  -  тимчасово  влаштовані  до  центру  соціально-психологічної
реабілітації дітей.
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На території району функціонує 4 прийомні сім'ї,  у яких виховується 7
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. 

У районі  проводиться певна робота з реалізації державної політики щодо
розвитку  фізичної  культури  і  спорту,  вживаються  заходи  щодо  створення
належних  умов  для  задоволення  потреб  населення  у  зміцненні  здоров’я,
фізичного та духовного розвитку особистості, впровадження ефективних форм і
методів фізкультурно-оздоровчої діяльності. 

У районі працюють секції з футболу, баскетболу, волейболу, спортивної
гімнастики, легкої атлетики, боксу,  спортивного туризму. 

За звітний період на спортивно-масову роботу використано 19 тис. грн.
Проведено 23 заходи, де взяли участь 547 чоловік.

На  належному  організаційному  та  творчому  рівні  проведено  ряд
культурно-мистецьких заходів міжнародного та районного рівнів, заходів до
державних та професійних свят. 

З метою відродження і популяризації  народних ремесел упродовж року
проводяться  виставки,  майстер-класи  майстрів  декоративно-прикладного
мистецтва народного клубу «Княжа скарбниця».

Вагомий  внесок  у  справу  відродження  та  збереження  національних
традицій і  цінностей вносять гуртки та клуби за інтересами. При районному
Будинку культури продовжують працювати 4 аматорських колективи зі званням
«народний». 

Район  має  колосальний  історичний,  архітектурний  та  природний
потенціал.  Велика робота  по обслуговуванню  туристів  в районі  проводиться
історико-культурним  музеєм-заповідником  «Слово  о  полку  Ігоревім».  За  9
місяців  2016 року музей відвідало  28,3  тисяч  чоловік,  що на  1,4  тисяч  осіб
більше  минулорічного  показника.   Для  туристів  діють  ряд  екскурсійних
маршрутів. 

2. Цілі та пріоритети соціального і економічного  розвитку
у 2017 році

Основна мета розвитку району на 2017 рік
Покращення  якості  життя  населення  за  рахунок  впровадження

загальнодержавних  економічних  реформ  та  використання  внутрішніх  та
зовнішніх можливостей.

Пріоритети:

І. Створення умов для  економічного зростання: 
 підтримка  підприємництва  та  посилення  його  ролі  в  соціально

економічному розвитку району;
 стимулювання інвестиційної діяльності, створення привабливих умов

для інвесторів;
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 активізація внутрішнього ринку та створення умов для нарощування і
реалізації експортного потенціалу району.

ІІ. Підвищення ефективності агропромислового комплексу:
 модернізація потужностей з виробництва, перероблення та зберігання

сільськогосподарської продукції;
 розвиток  сільськогосподарського  виробництва,  в  першу  чергу

тваринництва;
 підвищення  ефективності  землекористування  та  удосконалення

орендних відносин у цій сфері;
 оновлення парку сільськогосподарської техніки;
 забезпечення продовольчої безпеки району.

IІІ. Поліпшення стану  інфраструктури та комунікацій:
 реалізація пріоритетних інфраструктурних проектів;
 покращення стану автомобільних доріг;
 поліпшення інфраструктури сільських населених пунктів;
 реалізація державних програм підтримки житлового будівництва;
 збереження історико-архітектурної спадщини, реставрація історичних

пам’яток та пам’яток  культури, здійснення системної рекламно-інформаційної
діяльності у сфері туризму.

ІV. Підвищення стандартів життя населення:
 гарантований соціальний захист та пенсійне забезпечення населення;

поліпшення якості і доступності освіти й медичного обслуговування;
  підвищення рівня зайнятості населення;
  створення  умов для  задоволення  культурних потреб  населення,  його

широкого доступу до культурно-мистецьких надбань.

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;
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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
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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.
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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.
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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,
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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;
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 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
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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
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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
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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
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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;
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 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.
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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
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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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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

27



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;
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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
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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.
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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
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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.

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.
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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;
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 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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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;
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 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;
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 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
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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.
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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;
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 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. 
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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: 

45



 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.
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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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6. Природокористування та  безпека життєдіяльності людини

6.1. Використання природних ресурсів
Головна мета: раціональне та ефективне використання природних ресурсів.
Пріоритет 1. Підвищення ефективності використання водних ресурсів.
Заходи з реалізації пріоритету:
 здійснення  постійного  контролю  та  сприяння  надання  в  оренду

земельних ділянок водного фонду (водних об’єктів);
Виконавці: відділ Держгеокадастру у районі

 поліпшення  екологічного  стану  річок  і  їх  водозбірних  басейнів,
підвищення  ефективності  функціонування  очисних  споруд,  постійний
гідрохімічний та радіологічний моніторинг якості води

Виконавці:  державний  інспектор  державної
екологічної  інспекції  в  області,  Новгород-
Сіверський  відділ  санітарного  нагляду
Корюківського міжрайонного управління Головного
Управління  Держсанепідслужби  у  Чернігівській
області 

Пріоритет  2.  Раціональне  і  ефективне  використання  лісових  ресурсів,
підвищення продуктивності та поліпшення якісного складу лісових насаджень,
збільшення лісистості території району.

Заходи з реалізації пріоритету:
 поліпшення стану та якісного складу лісів (боротьба зі шкідниками лісу

та рубки формування і оздоровлення лісів);
 відтворення  лісів  на  землях  лісового  фонду  (зокрема  на  площах

суцільних рубок);
 створення  лісових  насаджень  на  не  вкритих  лісовою  рослинністю

землях, що вийшли із сільгоспвикористання, пісках, ярах, балках, крутосхилах
тощо; розроблення плану заходів щодо створення нових лісів на землях запасу,
деградованих, малопродуктивних, техногенно забруднених землях;

 проведення  поступових  методів  рубок  головного  користування  на
заміну суцільних;

Виконавці:  підприємства  лісового  господарства
району

 використання  лісосічних  відходів,  відходів  деревообробки  та
лісопиляння  (у  тому  числі  тирси)  для  виробництва  альтернативних  видів
палива;

Виконавці: суб’єкти підприємництва району
 упорядкування заготівлі лісових ресурсів місцевого значення.

Виконавці:  підприємства  лісового  господарства
району

Пріоритет  3.  Раціональне  та  ефективне  використання  та  поглиблення
переробки мінерально-сировинних ресурсів району.

Заходи з реалізації пріоритету:
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 моніторинг  стану  використання  мінерально-сировинних  ресурсів
району;

 моніторинг потреби та стану забезпечення твердими видами палива
населення та бюджетних установ;

Виконавці: відділ економіки, торгівлі та 
інфраструктури районної державної 
адміністрації; відділ Держгеокадастру у районі

 виконання робіт з  проведення інвентаризації та встановлення в натурі
(на  місцевості)  меж земель природо-заповідного фонду, історико-культурного
призначення  та  розроблення  проектів  землеустрою  щодо  встановлення
прибережних захисних смуг водних об’єктів;

  проведення робіт з оновлення нормативної  грошової оцінки земель
населених пунктів;

  виконання  заходів  Програми охорони земель Новгород-Сіверського
району на 2014- 2020 роки;

 координація  та  сприяння  по  підготовці  земельних  ділянок  земель
запасу державної власності до продажу у власність та прав оренди на них на
земельних торгах.

Виконавці: державний інспектор державної 
екологічної інспекції в області, відділ 
Держгеокадастру у районі

Очікувані результати:
 збільшення  надходжень  до  бюджетів  всіх  рівнів  від  використання

природних ресурсів;
 відродження та поліпшення екологічного стану річок і їх водозбірних

басейнів; 
 забезпечення принципу безперервного,  невиснажливого і  раціонального

використання лісових ресурсів та розширеного відтворення лісів на площі 3100 га;
 зменшення негативного впливу суцільних рубок на лісові біогеоценози,

сприяння природному поновленню лісу, підвищення стійкості дерево станів;
 збереження відсотка показника лісистості території не менше 20,7%;
 удосконалення  земельних  відносин,  встановлення  нових  платників

податків, збільшення надходжень від сплати за землю.
Джерела фінансування:  кошти державного та місцевих бюджетів, власні 
кошти підприємств та організацій.

6.2. Охорона навколишнього природного середовища та техногенна 
безпека

Головна  мета:  Створення  умов  для  забезпечення  екологічної  безпеки,
поліпшення  стану  навколишнього  природного  середовища,  реалізація
ефективної природоохоронної політики.

Пріоритет  1.  Зменшення  обсягів  скидів  забруднюючих  речовин  у
поверхневі водні об’єкти та попередження забруднення підземних водоносних
горизонтів.
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Заходи з реалізації пріоритету:
 дотримання  нормативів  граничнодопустимих  скидів  забруднюючих

речовин у поверхневі водні об’єкти;
Виконавці:  підприємства  житлово-комунального
господарства, органи місцевого самоврядування

 проведення  ліквідаційного  санітарно-технічного  тампонажу  недіючих
артезіанських свердловин.

Виконавці:  власники свердловин,  органи місцевого
самоврядування

Пріоритет  2.  Забезпечення  захисту  населення  і  територій  від
надзвичайних ситуацій, забезпечення та надання гарантованої допомоги у разі
виникнення надзвичайних ситуацій.

Заходи з реалізації пріоритету:
 планування  і  реалізація  заходів  щодо  запобігання  виникненню

надзвичайних ситуацій;
 здійснення  комплексних перевірок  стану  реалізації  заходів  державної

політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;
 створення  місцевого  і  об’єктових  запасів  матеріально-технічних

ресурсів для ліквідації надзвичайних ситуацій і їх наслідків;
Виконавці:  сектор  з  питань  взаємодії  з
правоохоронними  органами,  цивільного  захисту,
оборонної  та  мобілізаційної  роботи  апарату
районної  державної  адміністрації, виконкоми
місцевих рад

 підтримання в постійній готовності районної системи оповіщення;
Виконавці:  сектор  з  питань  взаємодії  з
правоохоронними  органами,  цивільного  захисту,
оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної
державної  адміністрації,  цех  телекомунікаційних
послуг №16 ПАТ ”Укртелеком”, виконкоми місцевих
рад

 утримання  в  постійній  готовності  до  використання  за  призначенням
захисних споруд.

Виконавці:  сектор  з  питань  взаємодії  з
правоохоронними  органами,  цивільного  захисту,
оборонної  та  мобілізаційної  роботи  апарату
районної  державної  адміністрації,  районний  відділ
ДСНС  України  в  Чернігівській  області,  виконкоми
місцевих  рад,  підприємства,  установи  та
організації

Очікувані результати: 
 зниження  рівня  ризику  виникнення  надзвичайних  ситуацій

техногенного  і  природного  характеру,  забруднення  об’єктів  довкілля
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токсичними  відходами  та  зменшення  матеріальних  збитків  і  втрат  у  разі
виникнення таких ситуацій.

Джерела фінансування: кошти місцевих бюджетів, підприємств, установ,
організацій.

6.3. Промислова безпека та охорона праці
Головна мета:  створення належних безпечних і здорових умов праці на

підприємствах,  установах  і  організаціях  усіх  форм  власності,  зниження
виробничого травматизму та професійних захворювань у районі.

Пріоритет  1.  Здійснення  профілактичних  заходів,  спрямованих  на
запобігання нещасним випадкам на виробництві.

Заходи з реалізації пріоритету:
 брати участь у  навчанні з підвищення рівня знань посадових осіб та

спеціалістів,  які  вирішують  питання  охорони праці  та  загальнообов’язкового
державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань;

 проведення  пропаганди безпечних та  нешкідливих умов праці  (через
засоби  масової  інформації,  розміщення  на  вуличних  рекламних  щитах
соціальної реклами);

 здійснення  перевірок  підприємств,  установ  та  організацій  щодо
дотримання  ними  вимог  законодавства  про  охорону  праці  та  участь  у
розслідуванні нещасних випадків на виробництві;

Виконавці:  відділення  виконавчої  дирекції  фонду
соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України
у районі

 здійснення  постійного  контролю  за  проведенням  атестації  робочих
місць із важкими, шкідливими умовами праці та приведенням їх у відповідність
до вимог нормативних актів про охорону праці.

Виконавці:  управління  соціального  захисту
населення  районної  державної  адміністрації,
Новгород-Сіверський  відділ  санітарного  нагляду
Корюківського міжрайонного управління Головного
Управління  Держсанепідслужби  у  Чернігівській
області,  підприємства,  організації  та  установи
усіх форм власності

Пріоритет  2.  Посилення  державного  нагляду  за  станом  промислової
безпеки на підприємствах, де зосереджена велика кількість об’єктів підвищеної
небезпеки.

Заходи з реалізації пріоритету: 
 забезпечення  контролю  за  виконанням  суб’єктами  господарювання

вимог  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  05.05.1997  №409  ”Про
забезпечення надійності експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж”

Виконавці:  сектор  з  питань  взаємодії  з
правоохоронними  органами,  цивільного  захисту,
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оборонної  та  мобілізаційної  роботи  апарату
районної державної адміністрації 

 сприяння  подальшому  проведенню  роботодавцями  профілактичних
заходів  на  об’єктах  підвищеної  небезпеки,  що  підлягають  ідентифікації  та
декларуванню  відповідно  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від
11.07.2002  №956  ”Про  ідентифікацію  та  декларування  безпеки  об’єктів
підвищеної небезпеки”

Виконавці:  сектор  з  питань  взаємодії  з
правоохоронними  органами,  цивільного  захисту,
оборонної  та  мобілізаційної  роботи  апарату
районної державної адміністрації 

Очікувані результати: 
 підвищення рівня знань  та ефективності управління охороною праці; 
 створення  належних  безпечних  умов  праці  та  поліпшення

профілактичної роботи;
 приведення робочих місць у відповідність до вимог нормативних актів

про  охорону  праці,  атестація  робочих  місць  за  умовами  праці  на  кожному
робочому місці з несприятливими умовами;

 зниження рівня виробничого травматизму.
Джерела фінансування: кошти місцевих бюджетів, підприємств, установ,

організацій.

Додаток 1

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

РАЙОНУ НА 2017 РІК
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                                                         Промисловість

Показники
Одиниця
виміру

2015 р.,
звіт

2016 р.,
очік.

2017 р.,
прогноз

Обсяг реалізованої промислової 
продукції  (у діючих цінах)

тис. грн 1079,1 80,7 83,0

Обсяг реалізованої промислової 
продукції  у розрахунку на одну 
особу

грн 78,8 6,1 6,4

Індекс промислового виробництва % 36,7 43,3 101,8

Аграрний комплекс

Показники
Одиниця
виміру

2015 р.,
звіт

2016 р.,
очік.

2017 р.,
прогноз

Загальна площа 
сільськогосподарських земель (на 
кінець року)

тис. га 104,9 104,9 104,9

Всього сільськогосподарських угідь
(на кінець року), з них:

тис. га 104,86 101,86 101,86

рілля тис. га 72,86 72,61 72,38
багаторічні насадження тис. га 1,27 1,27 1,27
сіножаті тис. га 14,40 14,69 14,49
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Показники
Одиниця
виміру

2015 р.,
звіт

2016 р.,
очік.

2017 р.,
прогноз

пасовища тис. га 11,76 11,72 11,70
перелоги тис. га 1,55 1,55 1,55

Ліси та інші лісовкриті площі – 
всього (на кінець року)

тис. га 58,61 58,62 58,63

Виробництво валової продукції 
сільського господарства по всіх 
категоріях господарств (у цінах 
2010 року) 

млн. грн 320,4 288,6 311,8

у тому числі на одну особу грн 23733 21997 24455
Темпи росту виробництва 
сільськогосподарської продукції по 
всіх категоріях господарств 

% 109,5 90,1 108,0

Виробництво валової продукції 
сільського господарства по 
сільськогосподарських 
підприємствах (у цінах 2010 року)

млн. грн 201,2 178,6 204,3

Темпи росту виробництва 
сільськогосподарської продукції по 
сільськогосподарських 
підприємствах

% 127,8 88,8 114,4

Споживчий ринок

Показники
Одиниця
виміру

2015 р.,
звіт

2016 р.,
очік.

2017 р.,
прогноз

Обсяги обороту  роздрібної 
торгівлі (за всіма каналами  
реалізації) 

млн грн 58,9 63,2 68,4

Обсяг обороту роздрібної 
торгівлі на одну особу 

грн 4299,3 4751,9 5261,5

Темп зростання обороту  
роздрібної торгівлі (за всіма 
каналами  реалізації)

% 77,8 97,6 100,1

Інноваційна діяльність

Показники
Одиниця
виміру

2015 р.,
звіт

2016 р.,
очік.

2017 р.,
прогноз

2017 р. у
% до

2016 р.

Кількість інноваційно-активних 
підприємств

одиниць - - - -

Частка інноваційно-активних 
підприємств у загальній 

% - - - -
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Показники
Одиниця
виміру

2015 р.,
звіт

2016 р.,
очік.

2017 р.,
прогноз

2017 р. у
% до

2016 р.
кількості промислових 
підприємств 
Обсяг реалізованої інноваційної
продукції, всього

тис. грн - - - -

у % до загального обсягу реалі-
зованої промислової продукції

% - - - -

                                          Інвестиційна та будівельна діяльність

Показники
Одиниця
виміру

2015 р.,
звіт

2016 р.,
очік.

2017 р.,
прогноз

2017 р. у
% до

2016 р.

Обсяг капітальних інвестицій за
рахунок усіх джерел 
фінансування:
у фактичних цінах тис. грн 8546 9845 11352 100,3
у порівняних цінах у % до 
попереднього року

% 130,7 100,2 100,3 х

Обсяг капітальних інвестицій 
на одну особу

грн 628,4 740,2 873,2 102,6

Обсяг прямих іноземних інвес-
тицій (наростаючим 
підсумком)

тис. дол.
США

- - - -

Загальний обсяг підрядних 
робіт будівельних організацій

тис. грн - - - -

Зовнішньоекономічна діяльність

Показники
Одиниця
виміру

2015 р.,
факт.

2016 р.,
очік. 

2017 р.,
прогноз

2017 р. у
% до 2016

р.

Зовнішньоторговельний оборот 
товарів

тис. дол.
США

- - - -

Обсяг експорту, всього „ - - - -
Обсяг експорту у % до 
попереднього року

% - - - -

Обсяг імпорту, всього тис. дол.
США

- - - -

Обсяг імпорту у % до 
попереднього року

% - - - -

Показники рівня життя
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Показники
Одиниця
виміру

2015р.,
звіт

2016р.,
очік.

2017 р.,
прогноз

2017 р. у
% до

2016 р.
Фонд оплати праці працівників, 
зайнятих економічною 
діяльністю (без малих 
підприємств)

млн грн 27,7 34,3 35,9 104,7

Середньомісячна заробітна 
плата одного штатного 
працівника

грн 2202 3320 3370 101,5

Заборгованість із виплати 
заробітної плати (на кінець 
року), всього

млн грн - - - -

у т.ч. на економічно 
активних підприємствах

млн грн - - - -

Населення та ринок праці

Показники
Одиниця
виміру

2015 р.,
звіт

2016 р.,
очік.

2017 р.,
прогноз

2017 р. у
% до 2016

р.
Середньорічна чисельність 
наявного населення,
у тому числі:

тис. осіб 13,5 13,12 12,75 97,2

міського тис. осіб - - - -
сільського тис. осіб 13,5 13,12 12,75 97,2

Середньооблікова кількість 
штатних працівників, зайнятих 
економічною діяльністю (без 
малих підприємств)

тис. осіб 1048 860 890 103,5

                                                      Розвиток підприємництва

Показники
Одиниця
виміру

2015 рік
факт

2016 рік,
очікув.

2017 рік,
 прогноз

2017 р. у
% до

2016 р.

Кількість  суб’єктів  малого
підприємництва  юридичних  осіб
(всього)

одиниць 46 45 46 102,2

Кількість  малих  підприємств  у
розрахунку на                 10 тис. осіб
наявного населення

одиниць 34 34 34 100,0

Кількість  суб’єктів  середнього
підприємництва  юридичних  осіб
(всього)

одиниць 3 3 3 100,0

Кількість  середніх підприємств  у
розрахунку на  10 тис. осіб наявного
населення

одиниць 2 2 2 100,0
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Кількість  найманих  працівників  на
малих підприємствах 

одиниць 314 312 320 102,6

Кількість фізичних осіб-підприємців одиниць 146 149 152 102,0
Обсяги реалізованої продукції  
(товарів,  послуг)  малими
підприємствами 

млн грн 289,9 300,0 310,0 103,3

Обсяги реалізованої продукції  
(товарів,  послуг)  середніми
підприємствами 

млн грн 19,4 20,3 21,5 105,9

57



Додаток 2

ПЕРЕЛІК РАЙОННИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ, 

ЯКІ БУДУТЬ РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ У РАЙОНІ 
У 2017 РОЦІ

Перелік районних (міських) цільових програм, які будуть
реалізовуватись у 2017 році

Новгород-Сіверський район

№
з/п

Назва програми, 
дата і номер нормативно-правового акта 

про її затвердження

Термін реалізації

Районні програми:

Управління соціального захисту населення районної державної
адміністрації

1 Програма  підтримки  діяльності  Новгород-
Сіверської районної організації ветеранів України

2015-2017
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на 2015-2017 роки
(рішення районної ради від 28.01.2015)

2 Програма  зайнятості  населення  Новгород-
Сіверського району на 2013-2017
(рішення районної ради від 26.06.2013)

2013-2017

3 Програма соціальної підтримки учасників АТО та
членів їх сімей у Новгород-Сіверському  районі на
2016 рік 
((рішення районної ради від 22.02.2016)

2016

Управління агропромислового розвитку районної державної
адміністрації

4 Районна  цільова  програма  розвитку  водного
господарства на період  до 2021 року
 (рішення районної ради від  25.07.2013)

2013-2021

5 Програма  передачі  нетелей  багатодітним  сім’ям,
які проживають у сільській місцевості Новгород-
Сіверського району на 2016-2020 роки
 (рішення районної ради від 30.04.2016)

2016

Відділ Держгеокадастру у районі

6 Програма  охорони  земель  Новгород-Сіверського
району на 2014-2020 роки 
(рішення районної ради від  25.12.2013)

2014-2020

Відділ економіки, торгівлі та інфраструктури районної державної
адміністрації

7 Районна Програма розвитку малого і  середнього
підприємництва на 2017-2020 роки 

2017-2020

Відділ житлово-комунального господарства та будівництва районної
державної адміністрації

8 Районна  Програма  підтримки  індивідуального
житлового будівництва на селі «Власний дім» на
2016-2020  роки  (рішення  районної  ради  від
30.10.2015)

2016-2020

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної
адміністрації

9 Районна Програма «Оздоровлення та  відпочинок 2016-2020
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дітей Новгород-Сіверського району на 2016-2020
року» (рішення районної ради від 27.04.2016 №55)

10 Районна  Програма  «Молодь  Новгород-
Сіверщини» на 2016-2020 роки (рішення районної
ради від 22.06.2016 №72)

2016-2020

11 Програма розвитку фізичної культури та спорту у
Новгород-Сіверському  районі  на  2016-2020 роки
(рішення районної ради від 22.07.2016 №91)

2016-2020

Районна рада

12 Програма відзначення державних та професійних
свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед
Новгород-Сіверським  районом,  здійснення
представницьких  та  інших  заходів  на  2012-2017
роки 
(рішення районної ради від 10.01.2012)

2012-2017

13 Програма  забезпечення  діяльності  комунальної
установи  «Районний  трудовий  архів»  Новгород-
Сіверської районної ради на 2016-2020 роки
(рішення районної ради від 18.12.2015 №19)

2016-2020

14 Програма  відшкодування  з  районного  бюджету
депутатам  районної  ради  витрат,  пов’язаних  з
депутатською діяльністю на 2016-2017 роки
(рішення районної ради від 18.12.2015 №22)

2016-2017

15 Програма  розвитку  місцевого  самоврядування  у
Новгород-Сіверському районі на 2016-2017 роки
(рішення районної ради від 18.12.2015 №21)

2016-2017

Районна державна адміністрація

16 Програма створення і використання матеріальних
резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру  у
Новгород-Сіверському районі на 2016-2020 роки
(рішення районної ради від  30.10.2015)

2016-2020 

17 Цільова соціальна програма розвитку цивільного
захисту  Новгород-Сіверського  району  на  2016-
2020 роки
(рішення районної ради від  30.10.2015)

2016-2020 

Проекти,  які планується затвердити у 2017 році

1 Районна  цільова  програма  розвитку  сімейних
форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського  піклування,  подолання  дитячої
безпритульності  та  бездоглядності  на  2017-2020
роки 

2017-2020
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2 Районна  цільова  програма  «Новгород-Сіверщина
для дітей» на 2017-2020 роки

2017-2020

3 Комплексна  районна  програма  підтримки  сім’ї,
забезпечення  гендерної  рівності  та  протидії
торгівлі людьми

2017-2020

4 Програма  надання  пільг  хворим  з  хронічною
нирковою  недостатністю,  що  отримують
програмний  гемодіаліз  в  обласній  лікарні  та
проживають в районі,  на 2017 рік

2017
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Додаток 3

ПРІОРИТЕТНІ ОБ’ЄКТИ, ЯКІ ДОЦІЛЬНО 

ФІНАНСУВАТИ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ КОШТІВ 

ДЕРЖАВНОГО, МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТІВ, 

КОШТІВ
ІНВЕСТОРІВ ТА БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ 
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Пріоритетні об’єкти, які доцільно фінансувати із залученням коштів державного, місцевих
бюджетів, коштів інвесторів та благодійної допомоги

Новгород-Сіверський район 

Найменування об’єкта та
його місцезнаходження

Рік початку
і закінчення
будівництва

Проектна
потужність,
відповідних

одиниць

Кошторисна вартість
об'єкта, тис. грн

Орієнтовний обсяг фінансування
на 2017 рік

Найменування експертної
організації, дата, номер

експертизиусього

залишок
на 1 січня

2017р.
державний

бюджет

обласний та
місцеві

бюджети

інші
джерела

Реконструкція даху та 
приміщення ЗОШ І-ІІІ 
ступенів в с.Гремяч 
Новгород-Сіверського  
району, Чернігівської області 

2014 -2017

Об’єкт 7570,648 5247,78 4723,78 524,0 Філія ДП
«Укрдержбудекспертиза» у

Чернігівській області ,
експертний звіт від

13.07.2015 № 25-0301-15
 Капітальний ремонт будівлі 
Орлівського навчально-
виховного комплексу  
Новгород-Сіверського  
району, Чернігівської області 

2012-2017

Об’єкт 1205,154  1205,154 1100,0 105,154
 ТОВ «Сіверексперт» м.
Чернігів №02/185/16 від

08.06.2016

Реконструкція системи 
теплопостачання 
Вороб`ївської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Новгород-
Сіверського  району, 
Чернігівської області

2017

Об’єкт 1450,0 1450,0 1313,0 137,0
 Філія ДП

«Укрдержбудекспертиза» у
Чернігівській області ,

експертний звіт від
22.10.2012 № 25-00733-12

Реконструкція даху і 
приміщення  Дегтярівського 
НВК в с. Дегтярівка  
Новгород-Сіверського  
району Чернігівської області

2012-2017 Об’єкт 2612 680 680   Філія  ДП
«Укрдержбудекспертиза»  у
Чернігівській  області  ,
експертний  звіт  від
24.05.2012 № 25-00135-12



Найменування об’єкта та
його місцезнаходження

Рік початку
і закінчення
будівництва

Проектна
потужність,
відповідних

одиниць

Кошторисна вартість
об'єкта, тис. грн

Орієнтовний обсяг фінансування
на 2017 рік Найменування експертної

організації, дата, номер
експертизи

усього

залишок
на 1 січня

2017р.
державний

бюджет

обласний та
місцеві

бюджети

інші
джерела

 

Реконструкція та 
встановлення 
твердопаливних котлів із 
заміною теплотраси в 
Блистівському НВК за 
адресою: с.Блистова вул.. 
Шевченка, 52 Н-Сіверського 
району Чернігівської області

2017 Об’єкт 1465,808 1465,808 1318,0 147,8 -
ТОВ «Сіверексперт» м.
Чернігів №02/690/16 від

07.12.2016

Будівництво блочно-
модульної твердопаливної 
котельні прибудованої до 
окремо розташованої 
існуючої котельні з 
електрокотлами Смяцької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Новгород-Сверської 
районної ради Чернігівської 
області за адресою: вул.. 
Дружби. 30 с. Смяч Н-
Сіверського р-ну 
Чернігівської області

2017 Об’єкт 1420,0 1420,0 1280,0 140,0 -

Будівництво блочно-
модульної котельні 
Чайкинського навчально-
виховного комплексу 

2017 Об’єкт 2000,0 2000,0 1800,0 200,0 -
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Найменування об’єкта та
його місцезнаходження

Рік початку
і закінчення
будівництва

Проектна
потужність,
відповідних

одиниць

Кошторисна вартість
об'єкта, тис. грн

Орієнтовний обсяг фінансування
на 2017 рік Найменування експертної

організації, дата, номер
експертизи

усього

залишок
на 1 січня

2017р.
державний

бюджет

обласний та
місцеві

бюджети

інші
джерела

Новгород-Сіверської 
районної ради Чернігівської 
області за адресою: с. 
Чайкине, вул. Л.Д.Кучми, 41, 
Новгород-Сіверського району
Чернігівської

Реконструкція системи
водопостачання с. Юхнове,

Горбівської сільради,
Новгород-Сіверського

району, Чернігівської області

2017 Об’єкт 1861,63 1861,63 1675,0 186,63 -

Будівництво блочно-
модульної твердопаливної

котельні та проведення
енергозберігаючих заходів

системі опалення районного
будинку культури  Новгород-
Сіверської районної ради за
адресою: вул. Б.Майстренка,
4, м. Новгород-Сіверський

Чернігівської області

2017 Об’єкт 3000,0 3000,0 2700,0 300,0 -

Поточний ремонт автодороги 
Блистова-Березова Гать

2016 2 км 4000,0 4000,0 4000,0 - -
-

Поточний ремонт автодороги
Горбове  –  Об'єднане  -
Блистова

2016 2 км
5000,0 5000,0 5000,0

- -
-
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Найменування об’єкта та
його місцезнаходження

Рік початку
і закінчення
будівництва

Проектна
потужність,
відповідних

одиниць

Кошторисна вартість
об'єкта, тис. грн

Орієнтовний обсяг фінансування
на 2017 рік Найменування експертної

організації, дата, номер
експертизи

усього

залишок
на 1 січня

2017р.
державний

бюджет

обласний та
місцеві

бюджети

інші
джерела

Капітальний  ремонт
автодороги  Горбове  –
Об'єднане - Блистова 

2016 10,5 км
15000,0 15000,0 15000,0

- -
-

Капітальний  ремонт
автомобільної  дороги
Семенівка  -  Грем'яч  (через
с.Бучки,  с.Михальчина-
Слобода)

2016 3 км
5000,0 5000,0 5000,0

- - -

Поточний  ремонт
автомобільної  дороги
загального  користування
місцевого  значення   Р-12  –
Ковпинка  до  с.  Кам’янська-
Слобода

2016
(3,5км )

2016 3000,0 3000,0 3000,0
- -

-

Капітальний  ремонт
автомобільної  дороги
загального  користування
місцевого  значення  Будо-
Вороб’ївка - Полюшкине

2016
(11 км)
2016

15000,0 15000,0 15000,0 - -
-

Поточний  ремонт
автомобільної  дороги  Р-12  -
Чайкине

2016
(2 км)
2016

1500,0 1500,0 1500,0 - - -
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