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ВИРІШИЛА:
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економіки протягом року періодично виносити на розгляд районної ради та її
постійних комісій, а звіт районної державної адміністрації про виконання
Програми заслухати у березні 2014 року.
4. Контроль за виконанням рішення ради покласти на постійні комісії
районної ради у відповідності до покладених на них функцій.
Голова ради

М.А.Харченко
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І. Загальна характеристика Програми економічного і
соціального розвитку Олевського району
на 2013 рік
1. Ініціатор розроблення
Програми економічного і
соціального розвитку
Олевського району на
2013 рік
2. Дата, номер і назва
розпорядчого документа

Облдержадміністрація,
райдержадміністрація

3. Розробник Програми

Управління економіки райдержадміністрації
Управління, відділи райдержадміністрації, виконкоми міської, сільських,
селищних рад

4. Співрозробники
Програми
5. Відповідальний
виконавець Програми
6. Учасники Програми

7. Термін реалізації
Програми
8. Перелік місцевих
бюджетів, які беруть
участь у виконанні
Програми

Розпорядження голови облдержадмінітрації від 02.07.12 № 223 «Про
розроблення проектів програми
економічного і соціального розвитку
на 2013рік»

Райдержадміністрація
Управління, відділи райдержадміністрації,
виконкоми міської, сільських, селищних
рад, суб’єкти підприємницької
діяльності
2013 рік
Обласний, районний, міський, сільські та
селищні бюджети
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ІІ. Оцінка тенденцій економічного і соціального
розвитку району у 2012 році
Економічна ситуація в районі у 2012 році визначалася тенденціями
властивими економіці держави вцілому. В частині галузей району намітилась
позитивна динаміка розвитку, а в окремих галузях спостерігались кризові
процеси.
Сприятлива кон’юнктура для товарів району на зовнішніх ринках , а також
підвищення внутрішнього попиту через потребу в модернізації виробництва
стимулюють зростання у промисловості (приріст за січень-вересень 2012 року
становив 2,6%). Позитивну динаміку у промисловості найбільшою мірою
визначило зростання обсягів виробництва у машинобудівній промисловості у
14,5 рази, обробленні деревини та виробництві виробів з неї - на 22,3%,
виробництві неметалевої мінеральної продукції та харчопереробній
промисловості відповідно на 9,1% і 0,6%.
Галузь рослинництва.
В районі по всіх категоріях господарств зібрано 10,35 тис. тонн зерна (115,7
% до запланованих показників програми), урожайність становить 20,9 цнт/га в
т.,ч. по сільгосппідприємствах валовий збір становить 1,36 тис. тонн (56 % до
плану) при урожайності 11,8 цнт/га,
Вирощено картоплі 48,91 тис. тонн (113 % до плану), урожайність складає
179 цнт/га в т.ч. по сільгосппідприємствах 40,5 тонн ( 35,2 % до плану) при
урожайності 81,0 цнт/га.
Зібрано овочів 5,81 тис. тонн ( 96,8 % до плану) при урожайності 252
цнт/га в т.ч. по сільгосппідприємствах зібрано 46,2 тонни (27,5 % до плану) при
урожайності 50,2 цнт/га.
На площі 77 га продуктивних насаджень хмелю зібрано 92,1 тонну сухих
шишок хмелю ( 78,4 % до плану) при урожайності 11,9 цнт/га.
Станом на 01.10.2012 року в сільгосппідприємствах району утримується
992 голови ВРХ в т.ч. корів 527 голів. Зменшено поголів’я великої рогатої
худоби до відповідного періоду минулого року на 10,5 %, та корів на 18,4 %.
Валове виробництво молока по сільгосппідприємствах за 9 місяців 2012
року становить 4849 центнерів, збільшено на 660 центнерів або 15,8 % до
минулого року, надій на корову склав 2055 кг , збільшено на 444 кг або 27,6 %
до минулого року.
Виробництво продукції вирощування худоби і птиці у живій вазі
становить 349 центнерів, зменшено на 33 центнери або на 8,6 % до минулого
року. Середньодобові прирости на вирощуванні і відгодівлі становлять 244 г,
збільшено на 23 г або на 10,4 % до минулого року.
Позитивна тенденція у розвитку району спостерігається і в галузі
будівництва. Виконання підрядних робіт будівельними організаціями району за
9-ть місяців 2012 року становить 6277 тис.грн, що в порівнянні з аналогічним
періодом на 30% більше.
Прийнято в експлуатацію 18 індивідуальних житлових будинків загальною
площею 2509,90 м2, що у 3,7 рази більше відповідного періоду минулого року.
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За статистичними показниками обсяг роздрібного товарообороту за перше
півріччя 2012 року становить 54,6 млн. грн. що становить 95,2% до
аналогічного періоду минулого року, обсяг обороту роздрібної торгівлі на 1
особу складає 1303,6 грн.
Обсяг реалізованих послуг підприємств, основним видом діяльності яких є
надання не фінансових послуг, за січень – липень 2012 року становить 3766,6
тис. грн. проти 3196,5 тис. грн. за аналогічний період минулого року. Темп
росту до минулого року 117,8 %.
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в район, на 1
жовтня 2012 року становив 1461,5 тис.дол.США, що на 22,6% менше від
початку року. Експорт товарів за січень-вересень 2012 року зріс проти
аналогічного періоду попереднього року на 5,6%. Забезпечено позитивне сальдо
зовнішньої торгівлі у сумі 9,8 тис.дол.США. Коефіцієнт покриття експортом
імпорту становить 59,93.
Промисловий сектор економіки функціонує прибутково. Загальний
фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування склав 1
млн.737 тис. грн. прибутку.
Активізація економічної діяльності позитивно вплинула на наповнення
бюджету. До зведеного бюджету надходження збільшились на 11,3% в
порівнянні з відповідним періодом минулого року.
До місцевого бюджету надходження збільшилися на 19,9 % в порівнянні
з відповідним періодом минулого року.
Поряд з цим, існує ряд проблем, які негативно впливають на розвиток
району.
У січні-вересні 2012 року скоротилося виробництво на підприємствах
добувної промисловості на 6% та хімічної промисловості на 36,1 %.
Зменшено поголів’я великої рогатої худоби до відповідного періоду
минулого року на 10,5 %, та корів на 18,4 %.
Однією з головних проблем, що стримує економічний і соціальний
розвиток спричинено повільним розвитком виробничої і соціальної
інфраструктури, недостатньою підтримкою розвитку підприємництва, низька
інвестиційна
привабливість
району
через
забруднення
внаслідок
Чорнобильської катастрофи.
Найслабкішим місцем економіки району є фізична зношеність
основних засобів виробництва у промисловості та сільському господарстві.
До чинників, що гальмують економічний розвиток, належать
недостатність власних коштів у підприємств для здійснення інвестування,
низька якість виробничої інфраструктури, застаріле енерговитратне промислове
виробництво з орієнтацією на сировинні ринки, невідповідність фахової
структури трудових ресурсів потребам ринку, низький рівень розвитку
людського капіталу в цілому.
Розвиток сільського господарства відбувається в умовах
незавершеності аграрної реформи, що є одним із стримуючих чинників
інвестиційних процесів, особливо у підвищенні родючості земель, оновленні
основних фондів, освоєнні інноваційних технологій та ефективному
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використанні землі.
Потребує поліпшення ситуація у соціальній сфері. Внаслідок
наявності ряду проблем у сфері праці та зайнятості населення,
продовжує зберігатись доволі високий рівень безробіття, особливо у
сільській місцевості та посилення розшарування населення за рівнем
матеріального добробуту.
Подолання цих проблем буде забезпечуватись шляхом реалізації
пріоритетних напрямів, завдань і заходів, які передбачені програмою
економічного і соціального розвитку на 2013 рік.
ІІІ. Основна мета і завдання програми:
Метою Програми економічного і соціального розвитку району на 2013 рік
є забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці
шляхом підвищення її конкурентоспроможності як основи для
збалансованого зростання та послідовного підвищення рівня і якості
життя населення.
З урахуванням мети, регіональна економічна політика в району буде
спрямована на таких основних напрямах:
1. Створення умов для зростання обсягів виробництва продукції у галузях
виробничої сфери:
створення умов для відкриття нових підприємств, у тому числі з
іноземним капіталом;
розширення асортименту продукції та сприяння промисловим
підприємствам у відновленні раніше втрачених та пошуку нових ринків збуту;
нарощування обсягів основних фондів, підвищенням фондовіддачі та
продуктивності праці за рахунок впровадження у виробництво нових
технологій;
активізація інноваційної діяльності у промисловості та
сільськогосподарському виробництві;
розвиток сировинної бази та забезпечення технічного переоснащення підприємства торфодобувної галузі;
впровадження та освоєння у деревообробній промисловості технологій
поглибленої переробки деревини з виробництва сучасних видів продукції;
створення умов для закупівлі племінних нетелів та бугаїв плідників;
сприяння у створенні СОК та СОНК на територіях сільських рад
(ініціатива «Рідне село»);
оптимізація розвитку переробної промисловості відповідно до світових
тенденцій та особливостей внутрішнього споживчого ринку в умовах СОТ.
2. Сприяння у залученні інвестицій в економіку району та подальшому
розвитку підприємницької діяльності:
створення сприятливих умов інвесторам для вкладання коштів у
пріоритетні галузі виробництва;
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створення ефективної системи пошуку інвесторів під пріоритетні
інвестиційні проекти району;
реалізація завдань програми залучення інвестицій в економіку
на 2011-2015 роки, а також заходів по її виконанню на 2013 рік;
реалізація заходів комплексної програми підтримки малого
підприємництва у Олевському районі на 2013-2014 роки.
3. Забезпечення розвитку виробничої та соціальної інфраструктури:
подальший розвиток інформаційної мережі;
підготовка та узгодження з центральними органами виконавчої
влади пріоритетних інвестиційних проектів району, що потребують
першочергової фінансової допомоги з державного бюджету;
модернізація централізованих систем водопостачання і водовідведення.
Очисні споруди каналізації потужністю 500 м3 на добу, заміна аварійного і
технічного зношеного обладнання на сучасне енергозберігаюче, м.Олевськ.
4. Підвищення стандартів життя населення:
посилення контролю за дотриманням законодавства про оплату
праці, забезпечення погашення заборгованості із виплати заробітної
плати;
проведення перерахунків заробітної плати та державних соціальних
виплат населенню з урахуванням законодавчо встановленого мінімального
розміру заробітної плати та прожиткового мінімуму;
здійснення заходів щодо соціального захисту населення, яке
постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи;
сприяння будівництву житла за програмою «Житло молоді добробут країни» та «Власний дім»;
підвищення якості надання житлово-комунальних послуг.
5. Реалізація пріоритетних напрямів державної регіональної політики:
реалізація завдань і заходів Комплексної програми регіонального
розвитку області на 2012-2015 роки;
реалізація на регіональному рівні заходів державно-приватного
партнерства.
IV Пріоритетні напрями соціально-економічного
зростання
1. Забезпечення умов для соціально економічного зростання у 2013 році.

1.1.Фінансово-бюджетна політика
Фінансова політика
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Проблемні питання:
- зростання збитковості у сфері торгівлі та ремонту автомобілів,
готельного і ресторанного господарства, транспорту та зв’язку, на
підприємствах деревообробної промисловості, галузі з виробництва та
розподілення електроенергії, газу і води, торгівлі;
- залишається значною проблемою заборгованість підприємств і
організацій по платежах до бюджетів усіх рівнів, пенсійного та страхових
внесків;
Основні напрями діяльності:
1. Проведення податковою службою контрольно-перевірочної
роботи щодо зменшення питомої ваги збиткових підприємств - платників
податку на прибуток, які повинні його сплачувати.
2. Здійснення заходів щодо виявлення і знешкодження схем штучної
збитковості підприємств та ухилення від сплати податку на прибуток.
Очікувані результати:
Зменшення збитків збиткових підприємств, порівняно з 2012 роком, на
2%.
Бюджетна політика
Проблемні питання:
- обмеженість коштів місцевих бюджетів на будівництво,
капітальний і поточний ремонт об’єктів гуманітарної сфери;
- недостатність коштів у сільських рад для проведення капітальних
ремонтів доріг;
- недостатній обсяг бюджетного фінансування на компенсацію
витрат підприємствам-перевізникам за пільговий проїзд окремих
категорій громадян;
- незабезпеченість бюджетними призначеннями для здійснення
видатків на заробітну плату працівникам бюджетних установ відповідно до
встановлених законодавством умов оплати праці та проведення розрахунків за
енергоносії.
Основні напрями діяльності:
1. Проведення контрольно-перевірочної роботи щодо легалізації
робочих місць з метою збільшення надходжень податку з доходів фізичних
осіб.
2. Забезпечення ефективної роботи місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування щодо сплати податків та
обов’язкових платежів.
3. Сприяння у підвищенні податкової віддачі платників податків з метою
виведення коштів з тіньового сектору економіки.
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4. Поновлення нормативно грошової оцінки земель населених
пунктів, в яких термін її дії завершився та активізація роботи в частині
збільшення плати за землю.
5. Здійснення заходів щодо зростання податкових надходжень від
відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності та податку на
прибуток комунальних підприємств.
6 . Забезпечення надходжень від місцевих податків і зборів,
передбачених Бюджетним та Податковим кодексами України.
Очікувані результати:
За прогнозними розрахунками доходи до місцевого бюджету у 2013 році
(без урахування трансфертів з Державного бюджету) складають 26203,7 тис.
грн. в тому числі доходи загального фонду бюджету району 23703,7 тис. грн., із
них: податок з доходів фізичних осіб – 19056,8 тис. грн., збір за спеціальне
використання лісових ресурсів – 2300,9 тис. грн., плата за землю – 1500,0 тис.
грн. інші податки та збори – 846,0 тис. грн.
Єдиний податок бюджету розвитку спеціального фонду – 2500,0 тис. грн.
Плановий показник видаткової частини (без соціальних трансфертів)
складає 113471,6 тис. грн. На 2013 рік передбачено отримання субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію,
ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах
в сумі 956,3 тис. грн. та на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій 5000 тис. грн.
1.2.Банківська діяльність та кредитування господарського комплексу
Проблемні питання:
- низькі темпи відновлення кредитної активності банків;
- висока питома вага прострочених кредитів у
загальній заборгованості;
- банківське кредитування, переважно, на короткі терміни.
Основні напрями діяльності:
1. Забезпечення виконання зобов’язань позичальників за
кредитними договорами та підвищення якості кредитного аналізу
платоспроможності позичальників.
2. Подальша розбудова інфраструктури фінансового ринку та
посилення системи захисту прав та інтересів споживачів фінансових
послуг.
3. Пожвавлення кредитування реального сектору економіки та
сприяння зменшенню вартості кредитних ресурсів.
4. Удосконалення та поліпшення структури ресурсної бази банків.
Очікуваний результат
Пожвавлення кредитування реального сектору економіки та сприяння
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зменшенню вартості кредитних ресурсів
1.3. Інвестиційна політика
Проблемні питання:
- недостатньо розвинена система стимулювання інвестиційної
діяльності;
- складна та обтяжлива система оподаткування;
- ускладнення процесу відведення та надання земельних
ділянок інвесторам для здійснення господарської діяльності;
- велика кількість перевіряючих та контролюючих органів;
- складний та фінансово обтяжливий процес підключення
енергопотужностей, необхідних для реалізації нових інвестиційних
проектів;
- низька зацікавленість інвесторів у здійсненні господарської діяльності
на постраждалій від наслідків аварії на ЧАЕС території району, у зв’язку із
скасуванням спеціального режиму інвестиційної діяльності на даній території.
Основні напрями діяльності:
1. Створення сприятливого інвестиційного клімату та посилення
конкурентоспроможності економіки регіону.
2. Удосконалення системи управління інвестиційною діяльністю.
3. Поновлення презентаційних матеріалів щодо економічної,
історико-культурної та туристичної привабливості району, актуалізація баз
даних інвестиційних пропозицій, вільних об’єктів нерухомості, земельних
ділянок та їх розповсюдження .
4. Підтримка інвесторів які працюють та реалізують інвестиційні проекти.
5. Сприяння та організація участі суб’єктів господарської діяльності
регіону у вітчизняних та міжнародних форумах, семінарах,
конференціях, виставках та ярмарках з питань інвестиційної діяльності.
6. Забезпечення ефективної та продуктивної співпраці органів
влади, суб’єктів господарювання та банківських установ.
7. Запровадження нових форм налагодження контактів між вітчизняними
та зарубіжними інвесторами.
8. Сприяння впровадженню наукових розробок при реалізації
інвестиційних проектів.
Інструменти виконання:
Програма залучення інвестицій в економіку району на 2011-2015 роки.
Розпорядження голови облдержадміністрації від 26.03.2012 №88
«Про забезпечення комплексного розвитку інвестиційної та інноваційної
діяльності в Житомирській області».
Очікуваний результат:
Підвищення ефективності використання незадіяних виробничих
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площ та вільних земельних ділянок.
Підвищення зайнятості населення за рахунок створення нових
робочих місць.
Надходження капітальних інвестицій збільшиться порівняно з
2012 роком на 2%.
Обсяг прямих іноземних інвестицій збільшиться, порівняно з
2012 роком на 2%.
1.4. Розвиток зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності
Проблемні питання:
- переважання в структурі експорту товарів з незначною доданою
вартістю;
- недостатній рівень інвестування в модернізацію
експортоорієнтованих виробництв та нестача новітніх технологій;
- відсутність досвіду та спеціальних знань щодо виходу на світові ринки у
більшості підприємств, низький рівень маркетингової діяльності;
- низька конкурентоспроможність окремих видів продукції
виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання;
- незначний рівень співробітництва з країнами, що розвиваються;
- неврегульованість та періодична зміна тарифів існуючих операцій
митними органами;
- незабезпечення функціонування митних органів, які працюють за
принципом «єдиного офісу».
Основні напрями діяльності:
1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері зовнішніх
зносин та зовнішньоекономічної діяльності;
2. Продовження практики проведення презентацій
зовнішньоекономічного потенціалу регіону перед закордонними
діловими колами та забезпечення позитивного іміджу регіону на
зовнішніх ринках;
3.Проведення роботи щодо збільшення обсягів та номенклатури
виробництва конкурентноспроможної продукції, впровадження новітніх
технологій;
4.Проведення роботи по розробленню зовнішньо-економічного
бренду регіону;
5. Популяризація зовнішньо-економічного потенціалу регіону в
мережі Інтернет;
6.Сприяння участі суб’єктів господарювання в виставково-ярмаркових
заходах.
7. Впровадження політичних та культурних ініціатив Ради Європи,
зокрема проведення Європейського тижня місцевої демократії, Днів
європейської культурної спадщини, святкуванню Дня Європи.
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Інструменти виконання:
Виконання своєчасного аналізу та узагальнення стану та динаміки обсягів
зовнішньо-економічного співробітництва.
Державні програми, спрямовані на інтеграцію України до Європейського
Союзу.
Програми довгострокового економічного співробітництва між Україною
та державами-учасницями СНД.
Проведення іміджевих заходів економічної та інвестиційної
спрямованості.
Очікувані результати:
Забезпечення економічних інтересів регіону на зовнішніх ринках.
Зміцнення технічної бази міжнародного співробітництва та
презентаційної діяльності, активізація транскордонного співробітництва.
Активне просування продукції підприємств на зовнішні ринки, а також
пошук нових ринків збуту вітчизняних товарів.
Збільшення обсягу експорту на 2,5% та імпорту на 3% та
підтримання позитивного сальдо.
Продовження реалізації державної політики щодо європейської інтеграції.
Залучення міжнародно-технічної допомоги та ресурсів міжнародних
фінансових організацій для реалізації проектів соціально-економічного
розвитку територій, шляхом впровадження проектів по капітальних ремонтах
дитячих садочків за сприянням ЄС/ПРООН/МРГ2.

1.5. Регуляторна політика та розвиток підприємництва
Проблемні питання:
- невпорядковане регуляторне середовище практично в усіх сферах
господарської діяльності;
- недосконалість податкового законодавства;
- низька ефективність роботи єдиного дозвільного центру (суб’єкти
підприємництва звертаються безпосередньо до дозвільних органів);
- незначна кількість суб'єктів підприємництва розпочинає свою діяльність
у виробничій сфері;
- нерівномірність розвитку малого бізнесу на територіях району через
недостатній розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, особливо у
сільській місцевості;
- недостатність фінансування районної програми підтримки малого
підприємництва;
- низький рівень участі громадськості у формуванні регуляторної
політики;
- недостатній рівень професійних знань і досвіду починаючих
підприємців щодо ведення підприємницької діяльності у сучасних умовах.
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Основні напрями діяльності:
- удосконалення дозвільної системи. Забезпечення видачі документів
дозвільного характеру виключно через дозвільний центр;
- сприяння створенню малих підприємств у виробничій сфері. Розгляд
можливостей надання суб'єктам підприємництва зайнятим у сфері виробництва
певних преференцій, в тому числі по зменшенню орендної плати за виробничі
приміщення, землю;
- фінансове забезпечення виконання заходів регіональної програми
підтримки малого підприємництва;
- співпраця з радою підприємців в районі на принципах «Влада і бізнес –
партнерство» з метою створення сприятливих умов для поліпшення
підприємницького середовища.
Інструменти виконання:
- комплексна програма підтримки малого підприємництва в районі на
2013-2014 роки.
Очікувані результати:
- активізація роботи органів виконавчої влади і місцевого самоврядування
щодо удосконалення дозвільної системи та встановлення більш тісної взаємодії
адміністраторів дозвільного центру та дозвільних органів;
- підвищення професійного рівня та ділової активності підприємців;
- створення сприятливого інвестиційного середовища для приватного
капіталу.
- збільшення кількості малих підприємств на 4,5%;
- збільшення фізичних осіб-підприємців на 2%;
- збільшення податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів від
діяльності суб’єктів малого підприємництва на 4,5%;
- забезпечення зайнятості населення, в тому числі проживаючого у
сільській місцевості, детінізація виробництва і доходів.
1.6. Розвиток конкуренції та демонополізації
Проблемні питання:
- недостатній розвиток конкурентного середовища в галузях паливноенергетичного комплексу, транспорту та зв’язку, житлово-комунального
господарства;
- недостатня ефективність функціонування товарних ринків
внаслідок недостатньо ефективної дії механізмів економічної конкуренції;
- недостатня ефективність державного регулювання сфери природних
монополій, зокрема в частині встановлення цін (тарифів) на товари (роботи,
послуги), що виробляються (реалізуються) суб’єктами природних монополій;
- ускладненість та завищена вартість дозвільних і контрольних процедур,
необхідних для початку, здійснення та припинення господарської діяльності;
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- недостатньо розвинута ринкова інфраструктура, що забезпечувала б
вільний та недискримінаційний доступ суб’єктів господарювання до
фінансових ресурсів, торговельних майданчиків, каналів руху товарів, ринкової
інформації.
Основні напрями діяльності:
1. Сприяння у здійсненні повноважень Антимонопольного комітету
України у сфері підтримки і захисту економічної конкуренції,обмеження
монополізму та контролю за дотриманням законодавства про захист
економічної конкуренції.
2. Недопущення вчинення антиконкурентних дій органів влади,
органів місцевого самоврядування, органів адміністративногосподарського управління та контролю.
3. Сприяння розвитку добросовісної конкуренції.
4. Усунення або зниження бар’єрів вступу на ринки товарів (робіт,
послуг), зокрема, в паливно-енергетичному комплексі, транспорту та зв’язку,
промисловості, будівництві, житлово-комунальному господарстві.
5. Інформаційне забезпечення у сфері антимонопольно-конкурентної
політики.
6. Запровадження механізмів обов’язкової експертизи проектів
регуляторних актів щодо їх впливу на конкуренцію.
7. Запровадження періодичного відстеження ефективності реалізації
державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції.
8. Поширення та популяризація серед суб’єктів господарювання і
споживачів інформації про законодавство з питань захисту економічної
конкуренції.
9. Забезпечення захисту конкуренції у сфері державних закупівель.
Очікуваний результат:
Подальший розвиток економічної конкуренції, удосконалення
механізмів державного регулювання економіки та забезпечення
конкурентних відносин, обмеження монополізму в господарській
діяльності.
1.7. Розвиток науково технічної та інноваційної сфери
Проблемні питання:
- низький та неефективний рівень фінансової підтримки інноваційної
діяльності;
- нерозвиненість системи стимулювання впровадження інноваційних
технологій суб’єктами господарювання;
- відсутність розгалуженої, системної інноваційної інфраструктури.
Основні напрями діяльності:
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1. Підтримка інвесторів, які реалізують інноваційно-інвестиційні
проекти.
2. Сприяння розбудові інноваційної інфраструктури.
3. Сприяння підприємствам, у здійсненні ними інноваційної
діяльності.
Інструменти виконання:
Розпорядження голови облдержадміністрації 26.03.2012 №88 «Про
забезпечення комплексного розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в
Житомирській області».
Розпорядження голови облдержадміністрації від 23.05.2012 «Про заходи
щодо сприяння в активізації інноваційної діяльності».
Очікуваний результат:
Налагодження дієвої та ефективної взаємодії суб’єктів господарювання,
місцевих органів державної влади.
Створення інноваційно активного підприємства.
1.8. Розвиток внутрішньої торгівлі
Проблемні питання:
- збереження тенденції до зменшення кількості юридичних осіб, що
провадять діяльність у сфері роздрібної торгівлі та ресторанного господарства,
особливо у сільській місцевості;
- неприбутковість діяльності сфери торгівлі та ресторанного господарства
у віддалених і малочисельних населених пунктах, що зумовлено зменшенням
кількості сільського населення, низьким рівнем заробітної плати у сільському
господарстві, високим рівнем безробіття на селі, обмеженням рівнів
рентабельності .
- обмеження споживчого кредитування на придбання товарів тривалого
користування (високі процентні ставки; заборона на кредитування в іноземній
валюті; посилення вимог до позичальників);
- відсутність значних власних оборотних активів у більшості підприємств
і організацій системи споживчої кооперації;
- недостатній рівень розвитку, сучасним вимогам, матеріально-технічної
бази ринку району, слабо розвинута інфраструктура, обмежена кількість
послуг, що надаються продавцям і покупцям на ринку;
- стихійна невпорядкована торгівельна діяльність;
- відсутність фінансової державної підтримки розвитку споживчого
ринку;
- низький рівень матеріально-технічної бази підприємств торгівлі та
ресторанного господарства.
Основні напрями діяльності:
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- проведення реконструкції, ремонтів приміщень магазинів в м.Олевськ
(гастроном «Кооператор);
- припинення стихійної торгівлі та торгівлі у невстановлених місцях;
- розширення виїзної торгівлі в сільських населених пунктах, де відсутні
заклади торгівлі;
- забезпечення належного рівня захисту прав споживачів, проведення
просвітницької роботи.
- вжиття заходів щодо запобігання надходженню на внутрішній ринок
неякісних, фальсифікованих та небезпечних для життя і здоров`я людей товарів.
Інструменти виконання:
- Програма модернізації кооперативних ринків по Житомирський області
на 2010-2015 роки;
- обласна Програма захисту прав споживачів у Житомирський області на
2012-2015 роки;
- заходи щодо удосконалення функціонування роздрібної торгівлі та
ресторанного господарства на 2013 рік.
Очікувані результати:
- загальний продаж споживчих товарів у 2013 році зросте у порівнянні з
2012 роком на 5%;
- загальний обсяг обороту підприємств ресторанного господарства з
урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців у 2013 році збільшиться в
порівнянні з 2012 роком на 2,6%;
- продовжуватиметься робота з реконструкції продовольчої зони та
встановлення малих архітектурних форм на Олевському кооперативному ринку.
1.9. Управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст району
Проблемні питання:
- невикористання наявних резервів покращення фінансово-господарської
діяльності суб’єктів господарювання;
- в окремих випадках відсутність правовстановлюючих документів на
об’єктах комунальної власності на нерухоме майно та земельні ділянки, на яких
розміщені ці об’єкти.
Основні напрями діяльності:
1. Підготовка пропозицій стосовно об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міста району, які можуть бути запропоновані
до приватизації у разі виникнення необхідності їх приватизації.
2. Подання
інформаційних
матеріалів
на
офіційний
сайт
райдержадміністрації
про
об’єкти
нерухомості
спільної
власності
територіальних громад сіл, селищ, міста району, що пропонуються до
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приватизації, з метою залучення потенційних покупців до участі в конкурсах.
3. Проведення аналізу та розробка заходів із покращення фінансового
стану комунальних підприємств.
4. Проведення заходів щодо упорядкування майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області.
Інструменти виконання:
Рішення районної ради:
- від 22.06.11 № 66 «Про делегування повноважень по оперативному
управлінню об’єктами спільної власності територіальних громад, сіл, селищ,
міста району »;
- від 22.06.11 №67 «Про затвердження Положення про порядок
управління об’єктами спільної власності територіальних громад, сіл, селищ,
міста району»;
- від 22.06.11 №68 «Про затвердження Положення про порядок
відчуження майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад
сіл, селищ, міста району»;
- від 22.06.11 №69 «Про затвердження Положення про порядок списання
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району».
Очікувані результати:
Підвищення ефективності управління комунальним сектором економіки.
Покращення основних показників фінансово-господарської діяльності
суб'єктів господарювання комунального сектора економіки.
Упорядкування комунального майна, забезпечення контрольованості
його використання.
Підвищення відповідальності керівників об’єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міста району та поліпшення якості
управління.
Поповнення районного бюджету за рахунок:
відрахування
частини
прибутку
(доходу)
комунальними
підприємствами;
- приватизації або передачі в оренду неефективного майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст району.
2. Модернізація виробництва та розвиток інфраструктури
2.1. Використання промислового потенціалу
Проблемні питання:
- спад темпів промислового виробництва у 2012 році в окремих
галузях промисловості, зокрема, добувній, та хімічній промисловості;
- висока енерго- та матеріаломісткість виготовленої продукції і, як
наслідок, низькі темпи підвищення конкурентоспроможності
промисловості, ефективності виробництва та інноваційного розвитку;
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- значне фізичне зношення і моральне старіння основних засобів
виробництва;
- висока вартість металопрокату та енергоносіїв;
- дефіцит кваліфікованих кадрів робітничих професій;
- недостатній рівень залучення інвестиційних ресурсів;
- заборгованість на окремих підприємствах із сплати соціальних внесків
та страхових внесків до Пенсійного фонду.
Добувна промисловість
Основні напрями діяльності:
ДП «Олевськторф»:
- придбання техніки відповідно до Програми 101210 «Технічне
переоснащення вугле- та торфо добувних підприємств», забезпечення на 50%
збільшення випуску продукції з торфу;
- розширення виробництва нових видів продукції на основі торфу, а саме:
- виробництво грунтосуміші для вирощування розсади;
- фасування торфяної продукції в тару 20л ( торфу фрезерного, торфу для
садівників);
ОКП „Білокоровицький гранкар’єр”:
- добування: декоративного каменю до 2000 м3 та сланцю 580 м3.
Очікуваний результат:
Зростання обсягів реалізації продукції у галузі до 4% до 2012року.
Харчова промисловість
Основні напрями діяльності:
-оптимізація розвитку підприємств відповідно до світових тенденцій та
особливостей внутрішнього споживчого ринку в умовах СОТ.
- зростання обсягів виробництва за рахунок розширення асортименту
випущеної продукції та розширення ринків збуту, зокрема освоєння 7 видів
нової продукції.
- придбання ПАТ «Олевський хлібозавод» сучасного устаткування для
фасування продукції.
Очікуваний результат:
Збільшення обсягів виробництва на 2%.
Виробництво деревини та виробів з неї
Основні напрями діяльності:
- Забезпечення раціонального використання наявних лісових ресурсів та
підвищення якості продукції.
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- Освоєння на деревообробних підприємствах району технологій поглибленої переробки деревини.
- ДП „Білокоровицьке лісове господарство”, планується збільшення
обсягу реалізації продукції на 8,4%.
- ДП „Олевське лісове господарство” планується збільшення обсягу
реалізації продукції на 5%.
- ТОВ «Олевськліспром» планується збільшення обсягу реалізації
продукції на 2,0%.
- КДК «Полісся» планується збільшення обсягу реалізації продукції на
2,0%.
Очікуваний результат:
Зростання реалізації продукції у галузі на 5%.
Хімічна промисловість
Основні напрями діяльності:
- продовження роботи по впровадженню нових видів продукції, спрямованих на економне використання матеріальних та енергетичних ресурсів,
освоєння випуску нових видів виробництв.
Очікуваний результат:
зменшення спаду обсягів
попереднім роком.

виробництва продукції в

порівнянні з

Виробництво неметалевих мінеральних виробів
Основні напрями діяльності:
- модернізація обладнання (ТОВ «Металіст ОЗТФ») що підвищить ефективність роботи підприємств.
Очікуваний результат:
Зростання обсягів реалізації продукції підприємства на 4%.
Машинобудування
Основні напрями діяльності:
- Здійснення модернізації виробничих процесів і освоєння нових видів
продукції та впровадження енергозберігаючих заходів ВАТ «Завод тракторних
нормалей»;
- зовнішньоторговельні операції ВАТ «Завод тракторних нормалей» з
Республікою Білорусь, Російською Федерацією;
- збільшення об’ємів поставок: комплекту арматури до рукавів високого
тиску, рукава високого тиску, (ніпель, муфта, гайка)Ø 8;10;12;16;20;25;
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- впровадження нових виробів широкого вжитку: частин комплектуючих.
Очікуваний результат:
Зростання обсягів виробництва у галузі на 15%.
2.2. Реалізація політики у сфері енергозбереження
Проблемні питання:
- низький рівень ефективності використання енергоресурсів на
промислових та комунальних підприємствах;
- низький рівень використання місцевих видів енергетичних ресурсів,
зокрема, торфу та відходів з деревини;
- відсутність належного фінансування, значна частина запланованих
енергозберігаючих заходів залишились нереалізованими;
- нормативно не врегулювано питання відшкодування забудовникам
вартості будівництва об’єктів електроенергетики при передачі їх на баланс
енергопостачальним підприємствам.
Основні напрями діяльності:
1. Надійне енергозабезпечення життєдіяльності господарського
комплексу та населення шляхом:
- підвищення енергетичної ефективності, модернізації і реконструкції
енергетичної інфраструктури;
- реформування енергетичної сфери відповідно до умов ринкової
економіки;
- більш широкого використання місцевих енергоресурсів, особливо
торфу та відходів деревини.
2. Здійснення техніко-технологічних та організаційних заходів з
енергозбереження на об’єктах відповідно до Регіональної програми підвищення
енергоефективності на 2010-2014 роки:
- проведення робіт щодо заміни застарілого котельного обладнання на
об’єктах бюджетної сфери;
- сприяння у впровадженні когенераційних технологій та обладнання;
- сприяння у відновленні роботи малої гідроелектростанції с.Хмелівка;
- впровадження систем тепло-акумуляційного електричного опалення
та енергоефективного освітлення.
3. Підвищення
енергетичної
ефективності,
модернізація
і
реконструкція енергетичної інфраструктури:
- заміна голих проводів на ізольовані проводи від ЗТП-314 м.Олевськ;
- заміна голих проводів на ізольовані проводи с.Пояски;
-встановлення додаткових розвантажувальних трансформаторів вул.
О.Кошевого м.Олевськ та с.Камянка;
- реалізація
заходів
Регіональної
програми
підвищення
енергоефективності на 2010-2014 роки.
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Примітка: Реалізація визначених напрямів діяльності здійснюватиметься
за умов фінансової спроможності суб’єктів господарювання та виділення
коштів із державного і місцевих бюджетів на заходи з енергозбереження у
бюджетних установах і організаціях.
Інструменти виконання:
Регіональна програма підвищення енергоефективності на 2010-2014
роки, затверджена рішенням обласної ради від 08.09.10 №1157.
Очікуваний результат:
Зменшення енерговитрат та раціоналізація енергоспоживання.
2.3. Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій
Проблемні питання:
- неналежне фінансове забезпечення заходів земельної реформи;
- запровадження повноцінного ринку земель сільськогосподарського
призначення;
- не завершено інвентаризацію земель населених пунктів та земель
несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів;
- потребує поновлення нормативна грошова оцінка земель
населених пунктів, в яких термін її дії завершився в 2004 році, а саме:
Камянській, Стовпинській, Лопатицькій, Майданській сільських радах в сумі
80,0 тис.грн. В 2013 році закінчується термін дії нормативно-грошової оцінки в
межах населених пунктів, а саме: Жубровицькій, Радовельській, Тепеницькій,
Кишинській, Замисловицькій, Білокоровицькій сільських радах в сумі 217,0
тис.грн;
- використання земель сільськогосподарського призначення для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва відповідно до
розроблених схем землеустрою із техніко-економічним обґрунтуванням
використання і охорони земель та затверджених проектів землеустрою, що
забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування
угідь.
Основні напрями діяльності:
1. Формування ринку земель.
Виконання робіт щодо поновлення нормативної грошової оцінки
земель населених пунктів, де термін дії такої грошової оцінки завершився,
проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського
призначення за межами населених пунктів та проведення підготовчих робіт
щодо продажу земель несільськогосподарського призначення на конкурентних
засадах за рахунок залучення коштів в сумі 200,0 тис.грн., на проведення
нормативної грошової оцінки земель населених пунктів – 297,0 тис.грн. з
місцевих бюджетів.
2. Інвентаризація земель.
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Проведення інвентаризації земель населених пунктів на площі 567,2га на
що необхідно залучити кошти місцевих бюджетів в сумі 15,0 тис. грн., кошти
не бюджетних джерел в сумі 75,1 тис. грн.
3. Охорона земель.
Основним джерелом фінансування робіт з охорони земель залишаються
кошти місцевих бюджетів, які надходять в порядку відшкодування втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.
У 2013 році передбачено виконання наступних заходів з охорони земель:
- проведення вишукувальних робіт, розробка проектної документації та
консервація деградованих і малопродуктивних угідь;
- проведення робіт щодо поліпшення сільськогосподарських та
лісогосподарських угідь.
4. Землеустрій територій.
На складання схем землеустрою з техніко-економічним обґрунтуванням
та охорони земель адміністративно-територіальних утворень у 2013 році
очікується виділення коштів з місцевих бюджетів в сумі 30,0 тис. грн. та
небюджетних джерел в сумі 69,0тис. грн.
На складання проектів землеустрою із встановлення та зміни меж
населених пунктів передбачається виділити 70 тис. грн., в тому числі коштів
місцевих бюджетів –20 тис. грн., кошти небюджетних джерел –50 тис. грн.
Інструменти виконання.
Комплексна програма розвитку земельних відносин та охорони земель
Олевського району на 2007-2015 роки.
Проектно-кошторисні документації із землеустрою.
Очікувані результати:
Визначення нормативної грошової оцінки та продаж земельних ділянок
несільськогосподарського призначення на конкурентних засадах забезпечить
збільшення надходжень до місцевих бюджетів від податку на землю, орендної
плати та надходжень від продажу земельних ділянок. Крім того, проведена
нормативна грошова оцінка земель населених пунктів дасть можливість
визначення державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земель.
Завершення інвентаризації земель населених пунктів та проведення
суцільної інвентаризації земель несільськогосподарського призначення за
межами населених пунктів забезпечить наповнення інформаційної бази для
ведення
державного
земельного
кадастру,
дозволить
раціонально
використовувати наявні земельні ресурси, виявить додаткові джерела
наповнення бюджету за рахунок плати за землю. Протягом 2013 року очікується
проінвентаризувати 567,2 га земель.
Реалізація запланованих заходів з охорони земель забезпечать
раціональне використання земельних ресурсів, оптимізацію складу угідь,
поліпшення якості грунтів.
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2.4. Підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу
Проблемні питання
- врегулювання земельних відносин;
- зниження родючості ґрунтів;
- відсутність вітчизняних та зарубіжних інвестицій в непривабливих зонах
Полісся, залучення коштів в сільськогосподарське виробництво;
- спад поголів’я великої рогатої худоби (значний вплив на цей процес має цінова політика на продукцію тваринництва, занадто низькі закупівельні ціни
на молоко, м'ясо та високі ціни на енергоносії, матеріальні ресурси);
- недостатня кількість обігових коштів та доступних кредитів для оновлення
машинно-тракторного парку.
- наявність непридатних засобів захисту на території району
Основні напрямки діяльності
1. Заключення договорів оренди на землю в сільгосппідприємствах
району.
2. Проведення сортооновлення картоплі в населення району та оновлення
насіннєвого матеріалу в сільгосппідприємствах району.
3. Підвищення родючості ґрунтів шляхом вапнування ґрунтів; проведення
докорінного поліпшення лук і пасовищ; посіву сидеральних культур
сільськогосподарськими, особистими селянськими господарствами, що
забезпечить сприятливий фітосанітарний стан.
4. Створення сприятливих умов для інвесторів.
5. Систематичний контроль за дотриманням вимог Закону України «Про
молоко та молочні продукти».
6. Впровадження заходів: по збільшенню поголів’я м’ясного напряму
продуктивності (до 300 голів корів); по стабілізації молочного скотарства. Для
нарощування поголів’я молочного, м’ясного напряму продуктивності,
проводити закупку племінних корів, нетелів, ремонтних телиць в племінних
господарствах. Передбачено об’єднати зусилля служби ветеринарної медицини,
ветеринарної лікарні, служби з ідентифікації та реєстрації тварин для чіткого
визначення прогнозованої кількості народження теличок в ОСГ району, для
контрактації в населення і подальшої закупівлі сільськогосподарськими
підприємствами району для подальшого вирощування.
7. Підтримка держави шляхом отримання дотацій чи кредитів на
безвідсотковій основі.
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Реалізації основних прогнозованих заходів, та забезпечення очікуваних
результаті, що будуть здійснені протягом 2013 року

1.

Зерно

2.
3.
4.
5.

Картопля
Садівництво
Хміль
Хімічна меліорація
кислих ґрунтів

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Г-ва,
ОСГ
ОСГ
Г-ва
Г-ва
Г-ва

1. РОСЛИННИЦТВО
2013
0,05
0,05
2013
2013
2013
2013

0,03
0,025
10
0,5

0,05

0,03
0,025
10
0,5

0,025
10
0,3
0,67
0,02
0,07

Молочне скотарство
Свинарство
Бджільництво
(здешевлення
вартості цукру для
годівлі
бджіл,
здешевлення
придбання вуликів
та засобів захисту)
Фермерські
господарства.
(відшкодування
придбання нетелів,
та бугаїв плідників)

Г-ва
ОСГ
ОСГ

2. ТВАРИННИЦТВО
2013
0,07
0,7
2013
0,03
0,03
2013
0,085
0,085

ФГ

2013

0,75

0,75

Дотація за продану
на
забій
худобу
(молодняка великої
рогатої
худоби,
свиней
(крім
свиноматок і кнурів)
Особисті селянські
господарства
(придбання
індивідуальних
доїльних апаратів)
Дотація
за
утримання
корів
м’ясного
напряму
продуктивності
За придбання засобів
боротьби зі сказом,
відстріл лисиць
Дотація
за
збереження
молодняка великої
рогатої

ОСГ
ФГ

2013

0,10

0,10

Г-ва
ОСГ

2013

0,025

0,025

Г-ва

2013

0,114

0,114

ОСГ

2013

0,010

0,010

ОСГ

2013

1,500

1,500

0,03

0,2
0,03
0,01
0,01
5

0,75

0,10

0,02
5

0,114

0,10
1,500

фінансуванняІнші джерела

Обласний бюджет
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Кредитні ресурси

Вартіст Обсяги та джерела фінансування (млн. грн.)
ь заходу
Власні кошти

Термі
н
викон
ання

Місцевий бюджет

Викон
авці

Державний бюджет

Перелік заходів

Всього заходу

№
п/
п
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Інструменти виконання
1. Програма розвитку агропромислового комплексу Олевського району на
2011-2015 роки (порядки: надання і використання субвенції з обласного
бюджету місцевим бюджетам для насінницьких господарств за вирощене
насіння картоплі; відшкодування вартості закуплених племінних нетелів та
бугаїв-плідників фермерським господарствам; здешевлення вартості цукру для
годівлі бджіл»; використання коштів місцевого бюджету для закупівлі посівного
матеріалу зернових культур та овочів)
2. Програма оздоровлення території Олевського району від сказу на
період 2011-2015 роки.
3. Постанова КМУ від 02.03.2011 року № 246 «Питання нарахування
податку на додану вартість, що сплачується до державного бюджету
переробними підприємствами за реалізовані ними молоко, молочну сировину та
молочні продукти, м’ясо і м’ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин,
закуплених у живій вазі, а також виплата і використання коштів, що надійшли
від його сплати» (із змінами внесеними постановами КМУ від 23.04.2012 року
№ 342, від 25.06.2012 року № 593, від 25.07.2012 року № 741, від 26.09.2012
року № 986).
4. Постанова від 15 липня 2005 року № 587 із змінами «Про
затвердження Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток
виноградарства, садівництва і хмелярства».
5. Постанова КМУ від 09.03.2011 року № 272 «Про затвердження
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів».
6. Постанова КМУ від 02.03.2011 року № 180. Вапнування кислих
ґрунтів.
7. Постанова КМУ від 18.03.2009 року № 282 «Про затвердження
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
розвитку тваринництва»
8. Постанова КМУ від 11.08.2010 року № 794. Відшкодування
відсоткової ставки за кредитами.
9. Кошти на утилізацію непридатних ХЗЗР з державного фонду охорони
навколишнього природного середовища в Житомирській області.
2.5. Розвиток лісового господарства
Проблемні питання:
- складний механізм надання земель для лісорозведення, зволікання
сільських рад щодо передачі держлісгоспам деградованих земель для їх
заліснення;
- висока вартість послуг з виконання проектних робіт з виготовлення та
реєстрації правовстановлюючих документів (проектів землеустрою та
державних актів);
- відсутність коштів для проведення повторного радіаційного
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обстеження забруднених земель, з метою реабілітації лісів та відновлення
ведення лісового господарства на забруднених територіях;
- відсутність можливості залучення коштів, які накопичуються на
рахунках сільських та районних рад, як відшкодування втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва і порядок їх
використання;
- відсутність фінансування лісогосподарських заходів на виконання
програми «Ліси України», а саме таких, як лісовпорядкування, лісовідновлення,
лісовідтворення, протипожежні заходи та утримання лісової охорони (лісників).
Основні напрями діяльності:
1. Відновлення лісових ресурсів та подальше заліснення територій:
- проведення державного обліку лісів постійних користувачів та
інших лісокористувачів;
- підвищення продуктивності та поліпшення якісного складу
лісових насаджень;
- збільшення обсягів побічного користування лісами, збільшення
лімітів на збір ягід, грибів;
- раціональне використання наявних лісових ресурсів та
впровадження енергозберігаючих технологій з використанням відходів
виробництва;
- створення нових лісів та своєчасне заліснення зрубів;
- збільшення обсягів вирощування стандартного садивного
матеріалу для пришвидшення лісорозведення;
- придбання і оновлення лісогосподарської техніки і знаряддя для
лісорозведення, впровадження механізації при здійсненні доглядів за молодими
лісами (молодняками).
2. Охорона лісів:
- посилення контролю за охороною, захистом, використанням та
відтворенням лісів;
- забезпечення чіткого обліку руху деревини, взаємодії лісової
охорони та правоохоронних органів від самовільних рубок лісу;
- створення рейдової бригади «Лісова стража» для наземного
патрулювання з метою охорони лісів від самовільних рубок,
браконьєрства та пожеж.
Інструменти виконання:
Державна програма «Ліси України» по Житомирській області на
2010-2015 роки.
Очікувані результати:
Підвищення загального рівня пожежної безпеки та охорони лісів,
забезпечення дотримання раціонального режиму лісокористування, поповнення
матеріально-технічної бази лісгоспів та її часткове оновлення (придбання
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додаткової протипожежної техніки, телевізійного спостережного обладнання,
електронних карт протипожежного призначення, що дасть можливість
швидкого реагування у виявленні та гасінні лісових пожеж).
За рахунок впровадження електронного обліку деревини та дієвим
контролем за обігом деревини в цілому забезпечиться прозорість лісової галузі,
зменшиться крадіжка лісу, що виведе з тіньової економіки діяльність приватних
деревообробних цехів та стрічко-пильних верстатів.
Шляхом створення рейдової бригади «Лісова стража» та сумісних
оперативних бригад, забезпечиться надійна охорона лісів від браконьєрства та
незаконних рубок лісу.
Основні показники лісового господарства
по ДП «Олевське лісове господарство»
Показники
Ліси та інші вкриті площі
У т.ч. лісовкрита площа
Загальний запас деревостанів
Середній приріст загальної маси з
1га вкритих лісом земель
Лісовідновлення – усього
У т.ч. посадкою і посівом
Нормований обсяг випуску
деревини (ліквідна) товарна
деревина – усього
із неї ліквідна деревина усього
У т.ч. рубки формування та
оздоровлення лісів інші
лісогосподарські рубки усього
Із неї ліквідна деревина
У т.ч. рубки головного
користування усього
Із неї ліквідна деревина

Одиниця
виміру
тис. га.
тис. га.
тис.м3
м3

2011 р.
звіт
61,1
55,1
10973,24
3,52

2012 рік
2013 рік
очікуване прогноз
61,1
61,1
55,1
55,1
10973,24 10973,24
3,52
3,52

2013р до
2012р.(%)
100,0
100,0
100,0
100,0

га
га
тис.м3

487
288
147,1

433
238
136,3

420
200
127,6

97,0
84,0
93,6

тис. м3
тис. м3

129,0
49,1

119,1
40,1

112,1
31,2

94,1
77,8

тис. м3
тис. м3

39,6
98,0

31,6
96,2

24,6
96,4

77,9
100,2

тис. м3

89,4

87,5

87,5

100,0

2012 рік
2013 рік
очікуване прогноз
59,7
59,7
51,8
51,8
10498,7 10690,4
3,6
3,6

2013р до
2012р.(%)
100,0
100,0
101,8
100,0

Основні показники лісового господарства
по ДП «Білокоровицький лісгосп»
Показники
Ліси та інші вкриті площі
У т.ч. лісовкрита площа
Загальний запас деревостанів
Середній приріст загальної маси з
1га вкритих лісом земель
Лісовідновлення – усього
У т.ч. посадкою і посівом

Одиниця
виміру
тис. га.
тис. га.
тис.м3
м3
га
га

2011 р.
звіт
59,7
51,8
10312,2
3,6
426
315

580
390

440
250

75,9
64,1
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Нормований обсяг випуску
деревини (ліквідна) товарна
деревина – усього
із неї ліквідна деревина усього
У т.ч. рубки формування та
оздоровлення лісів інші
лісогосподарські рубки усього
Із неї ліквідна деревина
У т.ч. рубки головного
користування усього
Із неї ліквідна деревина

тис.м3

150,3

150,8

135,4

89,1

тис. м3
тис. м3

150,3
39,6

150,8
48,5

134,4
32,1

89,1
66,2

тис. м3
тис. м3

39,6

48,5

32,1

66,2

110,7

102,3

102,3

100,0

110,7

102,3

102,3

100,0

3

тис. м

2.6. Модернізація транспортної інфраструктури
Проблемні питання:
- автобуси, які обслуговують пасажирів не відповідають умовам
комфортності, у тому числі для перевезення осіб з обмеженими фізичними
можливостями;
- на автобусних маршрутах загального користування використовується
застарілий рухомий склад автобусів.
Основні напрями діяльності:
1. Задоволення потреб населення у наданні послуг із перевезення
пасажирів та їх багажу міським, приміським та міжміським автомобільним
транспортом.
2. Створення умов для розвитку рівної та добросовісної конкуренції у
сфері послуг пасажирських автоперевезень та заміна маломісткого
автотранспорту.
3. Модернізація виробничо-технічної бази транспортного
комплексу.
Очікувані результати:
Підвищення безпеки руху та якості надання послуг при перевезенні
пасажирів, у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Забезпечення населених пунктів
району регулярним автобусним
сполученням.
Збереження показників вантажо- та пасажирообігу на рівні
попереднього року.
2.7. Розвиток шляхового господарства
Проблемні питання:
- більша частина доріг потребує проведення капітального ремонту та
значних капіталовкладень;
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- існуючий стан фінансування дає можливість забезпечити лише
виконання мінімальних заходів з безпеки дорожнього руху.
Основні напрями діяльності:
1. Проведення поточного ремонту та експлуатаційного утримання
доріг загального користування.
2. Виконання заходів з безпеки дорожнього руху.
Інструменти виконання:
Проектно-кошторисна документація на будівництво, проведення
осінньо-весняного обстеження автомобільних доріг та дефектні акти на
поточний ремонт доріг.
Очікувані результати:
Утримання доріг в належному стані, забезпечення безпечних умов руху
на автомобільних дорогах, зниження аварійності на дорогах за рахунок
поліпшення умов руху, інформаційне забезпечення учасників дорожнього руху,
створення комфортних умов для пасажиро- та вантажоперевезень.
2.8. Розвиток зв’язку та інформаційних технологій
Поштовий зв’язок
Проблемні питання:
- не повна передача в оренду приміщень під розміщення відділень
поштового зв’язку з орендною платою 1 грн. в рік: ВПЗ Кишин, ВПЗ
Новобілокоровичі, ВПЗ Новобілокоровичі № 1, ВПЗ Новоозерянка, Олевськ 1,
як передбачено п.10 Постанови Кабінету Мінстрів України «Про Методику
розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна» від
04.10.1995 року №786;
- залишається занедбаним стан абонентських шаф житлових
будинків та під’їздів;
- відсутність пільг щодо оплати патентів на реалізацію широкого
спектру товарів народного споживання в усіх об’єктах поштового
зв’язку.
Основні напрями діяльності:
1. Забезпечення доступності послуг поштового зв’язку та
покращення якості.
2. Технічне переоснащення об’єктів поштового зв’язку.
3. Забезпечення таємниці листування та схоронності періодичних
друкованих видань.
4. Соціальна підтримка працівників поштового зв’язку.
5. Залучення коштів місцевих бюджетів та позабюджетних надходжень
для поліпшення матеріально-технічної бази відділень, проведення поточних
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ремонтів приміщень.
Інструменти виконання:
Програма розвитку поштового зв’язку Житомирської області на 2009-2013
роки.
Очікувані результати:
Покращення умов праці, забезпечення належного стану будівель.
Надійність поштових перевезень. Забезпечення належного
технічного стану автомобілів. Підвищення продуктивності та умов праці
листонош.
Раціональне використання енергоносіїв, покращення теплового
режиму та умов праці.
Прискорення та якість надання і обліку послуг. Прискорення
управлінського обліку та покращення його якості.
3. Соціальні стандарти та рівень життя населення
3.1. Грошові доходи та заробітна плата
Проблемні питання:
- низький рівень заробітної плати;
- міжгалузеві відмінності у рівнях заробітної плати.
Основні напрями діяльності:
1. Зменшення боргів із виплати заробітної плати на підприємствах, до
яких застосовується процедура відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом.
2. Підвищення розміру середньомісячної заробітної плати найманих
працівників, у першу чергу шляхом створення нових робочих місць.
3. Сприяння зростанню частки населення з доходами та працівників з
рівнем заробітної плати вище прожиткового мінімуму.
4. Забезпечення дотриманням державних соціальних гарантій в
оплаті праці шляхом посилення контрольно-перевірочної роботи щодо
використання роботодавцями найманої робочої сили без належного оформлення
трудових відносин.
Очікувані результати:
Підвищення середньомісячної заробітної плати одного штатного
працівника на 10% (до 2035грн.).
3.2. Ринок праці
Проблемні питання:
- сезонність працевлаштування у сільській місцевості;
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- професійно-кваліфікаційний рівень незайнятих громадян не
відповідає сучасним вимогам ринку праці;
- 80% вакантних посад із мінімальною заробітною
платою.
Основні напрями діяльності:
1. Реалізація державної політики у сфері зайнятості населення та трудової
міграції.
2. Реалізація системи профорієнтації населення.
3. Забезпечення різних форм взаємодії служби зайнятості із
представниками владних структур, роботодавців та громадських
організацій з метою популяризації послуг центрів зайнятості у
задоволенні їх потреб у робочих кадрах.
Інструменти виконання:
Районна програма зайнятості населення на 2012-2013 роки.
Очікувані результати:
Рух робочої сили через службу зайнятості у 2013 році становитиме 3300.
осіб.
У 2013 році передбачається працевлаштувати 780 осіб.
Шляхом виплати допомоги по безробіттю одноразово буде
працевлаштовано 12 безробітних.
Професійним навчанням безробітних (підготовка, перепідготовка,
підвищення кваліфікації) буде охоплено 150 осіб.
Братимуть участь у тимчасових роботах 30 осіб.
Чисельність громадян, яким будуть надані профорієнтаційні послуги
становитиме 5070 осіб.
3.3. Соціальний захист населення
Проблемні питання:
- залишається великою черга для забезпечення спецавтотранспортом
інвалідів різних груп та категорій;
- лише четверта частина ветеранів війни та інвалідів забезпечуються
путівками на санаторно-курортне лікування.
Основні напрями діяльності:
1. Забезпечення виплат державних видів допомоги і компенсацій у
розмірах, визначених чинним законодавством.
2. Забезпечення адресності соціальної допомоги в залежності від
майнового стану і доходів сім’ї.
3.Забезпечення ефективного використання коштів субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню
району.
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4.Вирішення питання збільшення обсягу субвенції з державного бюджету
на надання пільг з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг та
компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян.
Інструменти виконання:
Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»
Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім’ям».
Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства
та дітям-інвалідам».
Постанова Кабінету Міністрав України від 29.04.2004 року №558 «Про
затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які
надають соціальні послуги».
3.4. Пенсійне забезпечення та розвиток загальнообов’язкового державного
соціального страхування
Проблемні питання:
- залишається значною заборгованість по страхових внесках на
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування , в тому числі і
економічно-активних платників;
- зростання заборгованості по страхових внесках та єдиному внеску;
- зростання боргів перед Пенсійним фондом України сільгосппідприємств
та підприємств комунальної сфери;
- значними залишаються борги по невідшкодованих сумах пенсій,
призначених на пільгових умовах;
- недостатня забезпеченість потреби на виплату пенсій власними
коштами.
Основні напрями діяльності:
1. Посилення в межах діючого законодавства заходів впливу на
платників-боржників та їх посадових осіб з метою скорочення
заборгованості перед Пенсійним фондом України.
2. Забезпечення своєчасного перерахунку пенсій, які
визначені на державному рівні.
Очікувані результати:
За прогнозними розрахунками управління Пенсійного фонду України в
Олевському районі Житомирської області обсяги надходжень коштів до
Пенсійного Фонду становитиме 69262,0 тис.грн. Враховуючи те, що
прожитковий мінімум є базовим державним соціальним стандартом, на основі
якого визначаються розміри основних державних соціальних гарантій,
підвищуватимуться розміри пенсій.
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У зв’язку з підвищенням на державному рівні прожиткового
мінімуму середній розмір пенсій за прогнозом збільшиться до 1225,00 грн.
3.5. Будівництво та житлова політика
Проблемні питання:
- погіршення фінансового стану будівельних організацій;
- заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом;
- скорочення обсягів фінансування інвестиційних проектів за рахунок
коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.
Основні напрями діяльності:
1. Будівництво об’єктів різного призначення з урахуванням сучасних
проектних рішень, будівельних матеріалів, конструкцій та енергозберігаючих
технологій.
2. Забезпечення виконання програми коригування генеральних планів
населених пунктів району, за рахунок обласного та місцевих бюджетів у межах
фінансових можливостей.
3. Газифікація в населених пунктах району.
Очікуваний результат:
Обсяг виконаних будівельних робіт у фактичних цінах становитиме
10, 4 млн.грн, що на 4 % більше очікуваного у 2012 році.
За рахунок власних доходів громадян передбачається введення в
експлуатацію 2,0 тис. квадратних метрів житла.
Продовження будівництва гімназії у м. Олевськ (ІІІ пусковий комплекс);
Модернізація централізованих систем водопостачання і водовідведення.
Очисні споруди каналізації потужністю 500 м3 на добу, заміна аварійного і
технічного зношеного обладнання на сучасне енергозберігаюче, м.Олевськ.
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Основні напрями діяльності та заходи по їх реалізації у 2013 році

4

5

1

Модернізація централізованих
систем водопостачання та
водовідведення «Очисні споруди
каналізації потужністю
500м.куб/добу в
м. Олевськ заміна зношеного і
технічно зношеного обладнання
на сучасне енергозберігаюче
Газифікація вулиць
Володимирська, Островського,
Набережна, Герцена
примикаючих вулиць та
провулків, корегування робочого
проекту в
м. Олевськ
Виготовлення
проекту
газифікації
лівобережної
частини міста Олевськ

ОП
«Теплов
их
мереж»

6

Інші джерела фінансування

Потреба в коштах на реалізацію заходу

3

Місцеві бюджети

Термін виконання

2

обласний бюджет

Виконавці

1
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державний бюджет

Перелік заходів

у тому числі

Всього

п
/
п

№

Обсяги та джерела фінансування у 2013
році (тис.грн.)

7

8

9

10

11

-

259,11

-

Зняття проблеми
аварійності та
забруднення
навколишнього
природного
середовища, економія
енергоресурсів

Очікуваний
результат від
реалізації заходу

Олевська міська Рада

2

3

4

Капітальний ремонт системи
освітлення вулиць

5

Утримання доріг на території
м. Олевськ

6
7

Мешка
нці
вулиць,
міська
рада
Мешка
нці
вулиць,
міська
рада
Міська
рада

ШБУ42
Будпослу
ги-2
Утеплення будівель та заміна
Міська
котельного обладнання дитячого рада
садочка №1
Заміна вікон на пластикові в
Міська
д/с№13
рада

2
013

5443,3
4

5443,3
4

5184,2
3

2
013

1473,0

1473,0

300,0

1173,0

2
013

144,1

144,1

72,0

72,1

2
013

180,0

180,0

180,0

2
013

805,0

805,0

2
013

620,0

620,0

620,0

2
013

60,0

60,0

60,0

805,0

Кишинська сільська Рада

1

Капітальний ремонт
адмінприміщення сільської ради

Сільськ
а рада

2

Реконструкція дошкільного
закладу»Дзвіночок» с. Кишин

Сільськ
а рада

3

Капітльний ремонт опалення
будинку культури с. Кишин

Сільськ
а рада

1

Капітальний ремонт дитячого
садка в
с. Варварівка
Капітальний ремонт будинку
культури
в с. Корощино

Сільськ
а рада

Капітальний ремонт будинку

Сільськ

2

1

Сільськ
а рада

2
013

20,0

20,0

2
013

530,0

530,0

20,0
227,2

302,8

2
150,0
150,0
013
Руднє-Бистрянська сільська Рада

150,0

2
013

125,0

125,0

125,0

2
125,0
125,0
013
Радовельська сільська рада

125,0
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3.6. Покращання охорони здоров’я населення
Проблемні питання:
- лишається складною демографічна ситуація, продовжується
зростання демографічного навантаження на працездатне населення;
- ускладнюється ситуація щодо поширеності захворюваності на цукровий
діабет, туберкульоз, ВІЛ-інфекцію та СНІД;
- продовжується захворюваність на серцево-судинну патологію,
яка спричиняє майже дві третини всіх випадків смерті та є причиною
майже третини випадків інвалідності;
- більша половина закладів первинної медико-санітарної допомоги не
укомплектовані сімейними лікарями. Крім того, на вторинному рівні надання
медичної допомоги не вистачає дитячих урологів, гінекологів;
- майже всі усі лікувально-профілактичні заклади охорони здоров’я
не оснащені обладнанням згідно табелю оснащення;
- низький рівень профілактики соціально-значущих захворювань.
Основні напрями діяльності:
1.Розвиток первинної медико-санітарної допомоги та поліпшення її
матеріально-технічної бази шляхом створення центру ПМСД як окремої
юридичної осіби.
2Подальший розвиток сімейної медицини
3. Поліпшення надання медичної допомоги дітям і матерям.
4. Поліпшення надання допомоги хворим на цукровий діабет,
туберкульоз, ВІЛ-інфекцію, СНІД та вірусні гепатити
5. Реалізація заходів спрямованих на профілактику та лікування
серцево-судинних захворювань.
6. Поліпшення надання допомоги малозабезпеченим верствам
населення.
Інструменти виконання:
Указ Президента України № 187/2012 "Про Національний план дій на
2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010- 2014 роки
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»".
Закон України «Про затвердження загальнодержавної програми
імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015
рр.».
Районна цільова програма «Цукровий діабет» до 2013р.».
Районна програма профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та
підтримки ВІЛ інфікованих і хворих на СНІД на 2010-2013 роки
ПКМ України від 27.12.2006р. № 1849 «Про затвердження Державної
програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015року».

40

Регіональна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на
період до 2016 року.
Обласна програма щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на
2011-2016 роки.
Національний план дій з реалізації Конвенції ООН про права
інвалідів.
Очікувані результати:
Зменшення рівня захворюваності на злоякісні новоутворення на 3%.
Зниження смертності від онкологічних захворювань на 0,5%.
Зменшення рівня захворюваності та смертності населення на
туберкульоз на 1%.
Зниження смертності від інсультів та інфарктів на 2,0%.
Зниження загального коефіцієнту дитячої смертності на 3%.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПО ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2013 РОЦІ.
№
п/п

Перелік заходів

1

Забезпечення
автотранспортом
СЛА

2

Вирішення
кадрового питання
по лікарях в ПМСД

3

Пересувний
флюорограф

4

Електрокардіографи

5

Аспіратор

6

Дефібрилятор

7

Пульсоксиметр для
новонароджених з
датчиком

8

Електровідсмоктувач

Виконавці
Голова
РДА
Головний
лікар ЦРЛ
Голова
РДА
Головний
лікар ЦРЛ
Голова
РДА
Головний
лікар ЦРЛ
Голова
РДА
Головний
лікар ЦРЛ
Голова
РДА
Головний
лікар ЦРЛ
Голова
РДА
Головний
лікар ЦРЛ
Голова
РДА
Головний
лікар ЦРЛ
Голова
РДА
Головний
лікар ЦРЛ

Потреба в
коштах на
реалізацію
заходу

Обсяги та джерела фінансування у 2013 році (тис. грн.)
У тому числі
Всього
Державний Обласний
Місцеві
Інші джерела
бюджет
бюджет
бюджети фінансування
120
тис.грн

Очікуваний
результат від
реалізації
заходу
Покращення
якості
обслуговування

1 млн.
грн..

1 млн.
грн..

Покращення
якості
обслуговування

2013

1 млн.
грн..

1 млн.
грн..

1 млн.
грн..

2013

85 тис.
грн..

30 тис
грн..

20 тис.
грн..

2013

3,6

1,2

1,2

2013

122,00

30,5

30,5

Термін
виконання

2013

0,24 млн.
грн..

2013

1 млн.
грн..

240
тис.грн.

2013

33,816

33,816

2013

11,7

2,3

120 тис.
грн..

5
тис.грн.

5 тис. грн..

Зменшення
занедбаних
випадків
туберкульозу
раку легень
Покращення
якості
обслуговування
Покращення
якості
обслуговування
Покращення
якості
обслуговування
Покращення
якості
обслуговування

33,816

2,3

Покращення
якості
обслуговування
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Голова
РДА
Бронхоскоп
Головний
лікар ЦРЛ
Голова
Операційний набір
РДА
поліклінічний
Головний
лікар ЦРЛ
Голова
РДА
Лапароскоп
Головний
лікар ЦРЛ
Голова
Трьох канальний
РДА
кардіограф
Головний
лікар ЦРЛ
Голова
Пересувний
РДА
ренгенапарат „Армат
Головний
лікар ЦРЛ
Голова
Блок безперебійного
РДА
живлення
Головний
лікар ЦРЛ
Голова
РДА
Апарат „Небулайзер”
Головний
лікар ЦРЛ
Голова
РДА
Апарат „Ультразвук
Головний
лікар ЦРЛ
Голова
РДА
Центрифуга
Головний
лікар ЦРЛ
Голова
РДА
Мікроскоп
Головний
лікар ЦРЛ
Голова
Електронні ваги 0,01РДА
0,100
Головний
лікар ЦРЛ
Голова
Мікроскоп
РДА
бінокулярний
Головний
лікар ЦРЛ
Голова
Аналізатор
РДА
гематологічний
Головний
лікар ЦРЛ
Голова
РДА
Електроофтальмоскоп
Головний
лікар ЦРЛ
Голова
РДА
Колоноскоп
Головний
лікар ЦРЛ
Голова
РДА
Набір для СЛА
Головний
лікар ЦРЛ
Голова
РДА
Набір для ФАП
Головний
лікар ЦРЛ
Голова
Флюорограф
РДА
стаціонарний
Головний
лікар ЦРЛ

2013

48,34

2013

5,184

2013

33,430

2013

27,0

48,34

Покращення
якості
обслуговування

48,34

5,18

5,18

Покращення
якості
обслуговування

33,430

9,0

76,450

76,450

76,450

2013

2,000

2,000

2,000

2013

6,150

1,2

Покращення
якості
обслуговування
Покращення
якості
обслуговування

1,2

2013

55,530

18,5

18,5

2013

13,680

6,8

6,8

2013

66,000

16,5

2013

4,800

2,4

2013

124

28,0

2013

10,0

10,0

2013

2,0

2,0

2013

15,0

15,0

2013

88,0

76,0

2013

168,0

112,0

2013

900,0

900,0

Покращення
якості
обслуговування

9,0

2013

Покращення
якості
обслуговування
Покращення
якості
обслуговування

2,4

Покращення
якості
обслуговування

2,0

24,0

900,0

80,0

Покращення
якості
обслуговування
Покращення
якості
обслуговування

15,0

16,0

Покращення
якості
обслуговування
Покращення
якості
обслуговування

8,0

10,0

40,0

Покращення
якості
обслуговування
Покращення
якості
обслуговування

16,5

20,0

Покращення
якості
обслуговування

16,0

8,0

Покращення
якості
обслуговування
Покращення
якості
обслуговування
Покращення
якості
обслуговування
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3.7. Політика у сфері освіти
Проблемні питання:
- мережа дошкільних навчальних закладів не відповідає потребам
населення;
- чисельність дітей у міських дошкільних навчальних закладах
перевищує чисельність місць у них;
- не здійснено оптимізацію мережі загальноосвітніх навчальних
закладів;
- близько 25% шкіл району знаходяться в пристосованих
приміщеннях, лише 9 з 42 навчальних закладів облаштовані внутрішніми
санвузлами;
- не завершено комп’ютеризацію загальноосвітніх навчальних
закладів І-ІІ ступеня, до мережі Інтернет підключено 19 з 42 навчальних
закладів;
- недостатньо фінансується позашкільна освіта, що не дає змогу
збільшити мережу гуртків та охопити позашкільною освітою всіх бажаючих
дітей.
Основні напрями діяльності:
1. Відновлення роботи Білокоровицького, Кишинського та Копищенського
дошкільних навчальних закладів.
2. Розширення мережі груп у міських дошкільних навчальних закладах
3. Модернізація матеріально-технічної бази навчальних закладів,
створення умов для здобуття якісної освіти.
4. Формування оптимальної мережі закладів освіти району, яка
забезпечуватиме наступність і безперервність освіти, відповідність
державними стандартам.
5. Комп’ютеризація загальноосвітніх навчальних закладів,
підключення загальноосвітніх навчальних закладів до мережі Інтернет,
оснащення навчальних закладів сучасними комп’ютерними комплексами,
ліцензійними навчальними продуктами.
6. Модернізація загальноосвітніх навчальних закладів,
утворення 9 освітніх округів.
7. Сприяння розвитку мережі позашкільних навчальних закладів та
збільшення питомої ваги учнів, охоплених позашкільною освітою за рахунок
відкриття філіалів ЦХЕТУМа. Забезпечення зростання якості позашкільної
освіти.
8. Створення умов для інтеграції в суспільство дітей з особливими
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освітніми потребами, запровадження інклюзивної освіти.
9. Забезпечення освітніх закладів сучасними технічними засобами
навчання.
10. Запровадження в навчальних закладах енергозберігаючих технологій.
Інструменти виконання:
Комплексна програма розвитку освіти Олевщини на 2011-2015 роки.
Районна цільова соціальна програма розвитку дошкільної освіти на період
до 2017 року
Обласна цільова програма впровадження у навчально-виховний
процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційнокомунікаційних технологій на період до 2015 року.
Очікувані результати:
Майже 90% дітей від 3 до 6-ти років буде відвідувати дошкільні
навчальні заклади та 100% дітей 5-річного віку охоплено дошкільною
освітою. Відновлять роботу 2 дошкільні навчальні заклади.
Мережа загальноосвітніх навчальних закладів буде приведена у
відповідність до потреб населення, завершиться створення 9 освітніх
округів.
Зміцниться та приведеться у відповідність до санітарногігієнічних вимог матеріально-технічної бази загальноосвітніх та
дошкільних навчальних закладів, буде проведено капіт,альний ремонт
систем водопостачання у 3 загальноосвітніх навчальних закладах, відновлено
функціонування внутрішніх санвузлів у 6 школах, капітальний ремонт системи
опалення у 3, капітальний ремонт покрівель у 2 навчальних закладах, введення
в дію приміщення початкових класів Олевської гімназії та реконструкція 5
котелень.
Завершиться підключення 22 загальноосвітніх навчальних закладів
до мережі Інтернет.
Збільшиться кількість учнів, охоплених позашкільною освітою, до
20%.
Основні напрями соціально-економічної діяльності відділу освіти Олевської
райдержадміністрації на 2013 рік

1

2

3

4

5
6

фінансуванняІнші джерела

Місцевий бюджет

всього

Обласний бюджет

виконавці

Обсяги та джерела фінансування
тис.грн.
У тому числі
Державний бюджет

Перелік заходів

Вартість заходу

з/п

Термін виконання
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Очікуваний
результат від
реалізації
заходу

Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт освітніх закладів
Придбання
шкільних
2013
меблів:
Олевська ЗОШ №3
500,0
500,0
500,0
Кишинська ЗОШ
500,0
500,0
500,0
Проведення
ремонту
2013
електромереж:
Дружбівський НВК
150,0
150,0
150,0
Сущанська ЗОШ
150,0
150,0
150,0
Забезпечення
2013 35,0
35,0
35,0
комп’ютерною технікою
Підключення
до
2013 7,5
7,5
7,5
Інтернету
Поповнення
2013 85,0
85,0
85,0
матеріально-технічної
бази
кабінетів
природничоматематичного циклу:
Олевська ЗОШ №2
Олевська гімназія
Н.Білокоровицька №2
Н.Білокоровицька №3
Білокоровицька №1
Створення пришкільних
2013 65,0
65,0
65,0
таборів
Програма «Шкільний автобус»
Придбання шкільного
2013 700,0
700,0
700,0
автобуса

3.8. Розвиток культури
Проблемні питання:
- залишається слабкою матеріально-технічна база закладів культури;
- не вистачає музичної апаратури, інструментів, костюмів для учасників
художньої самодіяльності, обладнання;
- приміщення 17 закладів не опалюються:
Кишин, Забороччя, Болярка, Радовель, Сущани, Замисловичі, Тепениця,
Копище, Жовтневе, Лопатичі, Хочино, смт. Дружба, Новобілокоровичі,
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Новоозерянка, бібліотека смт.Новобілокоровичі та музей історії с. Копище,
районний краєзнавчий музей;
- потребують капітальних ремонтів сім приміщень клубних закладів сіл та
селищ: Радовель, Тепениця, Замисловичі, Стовпинка , Забороччя,
Новобілокоровичі, Пояски - всі інші поточних ремонтів.
Основні напрями діяльності:
1.Задоволення культурних потреб населення району різних вікових
категорій;
2.Проведення культурно-мистецьких заходів до різних календарних свят
та подій, вечорів відпочинку, молодіжних дискотек, концертів колективів
самодіяльної народної творчості;
3.Проведення районних оглядів-конкурсів колективів та окремих виконавців самодіяльної народної творчості ,районного свята культури національних меншин, що проживають на території району «Роде наш красний»,
фестиваль української сучасної естрадної пісні «Зорі над Убортю», вечора поезії ( по творах місцевих самодіяльних поетів), районного фестивалю колядок
та вертепів , « Різдвяна зірка», районного фестивалю снігових розваг
«Снігофест»;
4. Не допускати закриття сільських закладів культури;
5.Зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення книжкових фондів
бібліотек вітчизняною літературою, проведення капітальних та поточних
ремонтів приміщень закладів культури; відтворення, збереження та
популяризація національної культури нашого краю, культури національних
меншин, що проживають на території району, надання методичної підтримки
сільським закладам культури;
7. Поліпшення матеріально – технічної бази установ культури та
мистецтва.
8. Збереження, відродження і розвиток народних промислів.
Основні напрямки діяльності та заходи по їх реалізації у 2013 році.
Обсяги та джерела фінансування

У тому числі
Інші
джерелафі
нансуванн
Місцевий
бюджет

Обласний

Державне
бюджет

Всього

Потреба в коштах

Термін виконання

Перелік заходів

Виконавці

№
п/
п

Збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури,
задоволення культурних потреб населення району

Очікуваний
результат від
реалізації
заходу
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1
квартал

767

Підтримувати
обдаровану
молодь та сприяти
участі
самодіяльних
творчих
колективів у
Всеукраїнських,
обласних оглядах,
конкурсах,
виставках,
фестивалях,
святах культури і
мистецтв.
Проведення
творчих звітів
колективів та
окремих
виконавців
самодіяльної
народної
творчості

Відділ
культури і
туризму
райдержадміні
страції

Протяго
м року

1.0

Заклади
культури
району

І-ІІ
квартал

767.0

1.0

Покращення
роботи закладів
культури щодо
культурного
обслуговування
населення,
відродження та
розвитку
української
національної
культури.
Забезпечення
соціального
захисту
працівників галузі
Залучення молоді
до культурної
спадщини
українського
народу

-

2,0

-

-

2,0

-

3.

Відділ
культури і
туризму
райдержадміні
страції,
виконкоми
сільських та
селищних рад

1.0

2.

Переведення
працівників галузі
в режим повного
робочого дня
відповідно до
навантажень

767.0

1.

Подальший
розвиток
аматорського
мистецтва,
популяризація
мистецьких
надбань
Олевщини ,
залучення широкої
громадськості і
творчої
інтелігенції до
діяльності
культурно-освітніх
закладів та
аматорських
колективів
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4.

Проведення ХІІ
обласного
фестивалю
української
сучасної
естрадної пісні
«Зорі над
Убортю»

ІІІ
квартал

50.0

50.0

-

-

32.0

18.0

Розвиток сучасної
української пісні
та популярної
музики, пошук
нових
самодіяльних
колективів
молодих
виконавців,
авторів пісень,
виконання їх
творів,
підвищення ролі
аматорського
мистецтва

Організація
культурного
відпочинку
населення різних
вікових категорій.
Популяризація
вуличних зимових
розваг.
Підтримка
молодих поетів

Відділ
культури і
туризму РДА

5.

Проведення ІІ
районного
фестивалю
снігових розваг
« Снігофест»

Відділ
культури і
туризму, відділ
молоді і спорту
РДА

1
квартал

5.0

5.0

2.0

3.0

6.

Вечори поезії по
творах місцевих
самодіяльних
поетів

Районна
бібліотека

І квартал

0.5

0.5

0.5

-

7.

Культурномистецькі заходи
до Дня
незалежності
України

Заклади
культури

ІІІ
квартал

4.0

4.0

4.0

-

-

-

Гідне відзначення
21-ої річниці
незалежності
України,
організація
культурного
відпочинку
населення,
популяризація
української
національної
культури.

Відтворення, збереження та популяризація національної культури краю, культури національних
меншин, що проживають на території району.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Відділ
культури і
туризму

І квартал

5,0

2,0

3,0

Популяризація
Олевського району

Відділ
культури і
туризму,
Копищенська
сільська рада

ІІ
квартал

3,0

1,0

2,0

Вшанування
пам’яті героїв
Копищенської
трагедії

Відділ
культури і
туризму,
районний
методичний
центр

ІУ
квартал

2.5

2.5

-

-

2.0

1.5

Проведення
районного свята
культури
національних
культур
«Олевська
родина»
Провести
поглиблене
вивчення
фольклорноетнографічних
особливостей у
селах Журжевичі,
Кишин
Створити
картотеку
рідкісних творів
пісенного
фольклору та
обрядів району.

Відділ
культури і
туризму,
районний
методичний
центр

ІУ
квартал

1.5

1.5

-

-

1.0

0.5

Районний
методичний
центр

Протяго
м року

-

-

-

-

-

-

Розвиток і
популяризація
української
духовної пісні,
відродження та
збереження
традицій колядок,
щедрівок,
вертепної драми
Відродження та
збереження
культур
національних
меншин, що
проживають на
території району
Відродження та
збереження
національної
духовності

Районний
методичний
центр

Протяго
м року

-

-

-

-

-

-

Проведення
капітальних та
поточних
ремонтів
приміщень
закладів культури
району

Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури.
Відділ
Протяго
345,5 345,5
345,5 культури і
м року
туризму
РДА.виконком
и сільських та
селищних рад
-

1.

Проведення
культурномистецьких
заходів по
відзначенню 90річчя утворення
Олевського
району
Культурномистецькі заходи
по відзначенню
70-річчя
Копищенської
трагедії
Проведення
районного
фестивалю
колядок та
вертепів
« Різдвяна зірка»

Збереження
рідкісних творів
пісенного
фольклору

Збереження і
розвиток існуючої
мережі закладів
культури району
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2.

Придбання
муз.інструментів,
підсилюючої
апаратури,
сценічних
костюмів.

Відділ
культури і
туризму РДА,
Виконкоми
сільських та
селищних рад

Протяго
м року

162,0

162,0

-

- 162,0

-

3.

Поповнення
книжкових фондів
бібліотек
вітчизняною
літературою

Відділ
культури і
туризму РДА.
Районна
бібліотека

Протяго
м року

21,5

21,5

-

- 21,5

-

Забезпечення
закладів культури
району сучасною
матеріальнотехнічною базою,
поліпшення умов
їх творчої
діяльності
Поповнення
книжкових фондів
бібліотек
вітчизняною
літературою

Інструменти виконання:
Районна програма розвитку культури на 2012-2016 роки
Районний бюджет , бюджети сільських та селищних рад.
кошти спонсорів.
Очікувані результати:
Збереження і розвиток існуючої мережі закладів культури району,
покращення їх матеріально-технічної бази, створення належних умов для їх
роботи.
Покращення творчої діяльності закладів культури району та підтримки їх
працівників .
Залучення різних верств населення до участі в художній самодіяльності,
популяризація народних свят, звичаїв та обрядів, пісенного фольклору, культури
національних меншин, що проживають на території району.
Залучення в район інвестицій для розвитку туристичної інфраструктури
району.
Вільний доступ широких верств населення, особливо соціально
незахищених, до надбання українського мистецтва.
Створення умов для масової аматорської творчості.
Відродження традиційних осередків народних промислів.

3.9. Розвиток туристичної сфери
Проблемні питання:
- низький рівень розвитку внутрішнього туризму в районі;
- недостатність кваліфікованих кадрів;
- низьке залучення інвестицій у розбудову туристичної інфраструктури.
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Основні напрями діяльності:
1. Популяризація туристичної привабливості району, розвитку зеленого
туризму в районі ..
2. Пошук інвесторів для розбудови туристичної інфраструктури.
Інструменти виконання:
Районна програма розвитку туризму на 2009-2015 роки .
В обласний реєстр включено два інвестиційних проекти.
Очікувані результати:
Збільшення кількості туристів.
Опрацювання туристичного маршруту «Кам’яне село».
Створення сприятливих умов для задоволення потреб населення та
туристів у відпочинку на території району.
Основні напрямки діяльності та заходи по їх реалізації у 2013 році.
Обсяги та джерела фінансування

Очікуваний
результат від
реалізації
заходу

У тому числі
Інші
джерелафі

Місцевий
бюджет

Обласний

Державне
бюджет

Всього

Потреба в коштах

2.

Термін виконання

1.

Перелік заходів

Виконавці

№
п/
п

Популяризація туристичної привабливості району,розвиток зеленого туризму в районі.
Протяго Збільшення
Забезпечення
Відділ
м року
кількості
популяризації
культури і
туристів.
туристичного
туризму РДА
потенціалу
району
Пошук інвесторів
для розбудови
туристичної
інфраструктури

Відділ
культури і
туризму РДА

Протяго
м року

-

-

-

-

-

Створення
сприятливих
умов
для
задоволення
потреб
населення та
туристів
у
відпочинку на
території
району.
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3.

Залучення
населення району
до роботи в сфері
зеленого туризму

Відділ
культури і
туризму РДА

-

-

-

-

-

Протяго
м року

Збільшення
кількості
туристів.
Додатковий
заробіток для
сільського
населення.

4.

Опрацювання
туристичних
маршрутів

Відділ
культури і
туризму

Протяго
м року

-

-

-

-

-

-

Збільшення
кількості
туристів.

3.10. Молодіжна і сімейна політика
Проблемні питання:
- забезпечення молоді житлом. (в районі 214 молодих сімей перебувають
на квартирному обліку);
- створення перших робочих місць для молоді.
Основні напрями діяльності:
1. Сприяння розвитку самостійної зайнятості та підприємницької
діяльності молоді.
2. Забезпечення житлового кредитування молодих сімей.
3. Створення умов для культурно-духовного та інтелектуального
розвитку молоді.
4. Підтримка молодіжних ініціатив.
5. Зміцнення інституту сім’ї.
6. Соціальна підтримка багатодітних сімей.
7. Реалізація заходів з попередження насильства в сім’ї.
8. Забезпечення гендерної рівності.
9. Реалізація заходів з протидії торгівлі людьми.
10. Забезпечення організації відпочинку та оздоровлення дітей.
Інструменти виконання:
Комплексна програма «Молодь і родина Житомирщини» на 20122016 роки.
Комплексна програма «Молодь і родина Олевщини» на 20122013 роки.
Комплексна Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 20112015 роки.
Очікувані результати:
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Надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та
одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і
придбання житла.
Зниження безробіття серед молоді на ринку праці.
Забезпечення оздоровленням та відпочинком 55% дітей шкільного
віку.
3.11. Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю
Проблемні питання:
- збільшується кількість сімей та осіб, які потребують соціальної
підтримки центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і закладів
соціального обслуговування;
- актуальною є проблема раннього виявлення, оцінки потреб
надання соціальних послуг, здійснення соціального супроводу сімей з
дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах;
- зберігається тенденція поширення соціально-небезпечних хвороб у
підлітковому та молодіжному середовищі: наркоманії, алкоголізму, ВІЛінфекції, туберкульозу тощо, в тому числі і в сільській місцевості;
- певна кількість працівників центрів соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді не має достатньої професійної освіти, залишається
високою плинність кадрів соціальних працівників області через низький
рівень заробітної плати, перевантаженість професійними обов’язками,
соціальною незахищеністю у роботі з кризовими категоріями населення.
Основні напрями діяльності:
1. Створення належних умов для діяльності центрів соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді.
2. Забезпечення збереження чисельності працівників центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
3. Забезпечення підвищення рівня професійної компетентності
фахівців центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
4. Продовження інформаційної компанії «Візьміть дитину у
родину»;
5. Забезпечення доступу населення області до соціальних послуг, які
надають центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Очікувані результати:
Створення сприятливих умов для ефективної роботи мережі центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді області.
Підвищення рівня професійної компетенції фахівців міських та
районних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
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Одержання населенням якісних соціальних послуг, в тому числі за
місцем проживання.
3.12. Захист прав та інтересів дітей
Проблемні питання:
- недостатнє фінансування районних, міських програм щодо
виконання заходів Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо
реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 2011-2016 роки;
- стабільно високою є кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та дітей, які опинились у складних життєвих
обставинах;
- недостатня участь сільських та селищних рад у захисті прав та
інтересів дітей;
- низький відсоток забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.
Основні напрями діяльності:
1. Посилення співпраці між органами, що опікуються проблемами дітей,
та головами сільських, селищних рад та головами органів опіки та піклування
щодо вчасного виявлення та постановки на облік дітей з «кризових сімей».
2. Здійснення системного контролю за умовами проживання та
виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які
утримуються в сімейних формах виховання, та у сім’ях, де батьки, або особи,
що їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов'язків.
3. Налагодження співпраці з територіальними громадами щодо захисту
прав та розвитку дитини.
4. Запобігання поширенню соціального сирітства, створення
належних умов для забезпечення реалізації права кожної дитини на
виховання в сім’ї.
Інструменти виконання:
Програма реформування системи закладів для дітей сиріт та дітей
позбавлених батьківського піклування.
Обласна програма щодо виконання заходів Загальнодержавної
прграми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про
права дитини» на 2011-2016 роки.
Очікувані результати:
Зменшення кількості дітей, які опинились у складних життєвих
обставинах, та дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
Збільшення питомої ваги дітей, охоплених сімейними формами
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виховання.
3.13. Розвиток фізичної культури і спорту
Проблемні питання:
- погіршення стану здоров’я населення з різко прогресуючими
хронічними хворобами серця, гіпертонією, неврозом, артритом,
ожирінням тощо, що призводить до зменшення кількості осіб, які
можуть бути залучені до спорту вищих досягнень, зокрема, спроможних
тренуватися, витримуючи значні фізичні навантаження, та досягати високих
спортивних результатів;
- відсутність сталих традицій та мотивацій щодо фізичного
виховання і масового спорту як важливого чинника фізичного та
соціального благополуччя, поліпшення стану здоров'я, ведення
здорового способу життя і продовження його тривалості;
- невідповідність вимогам сучасності та значне відставання від
міжнародних та всеукраїнських стандартів ресурсного забезпечення
сфери фізичної культури і спорту, насамперед - фінансового та
матеріально-технічного.
Основні напрями діяльності:
1. Створення умов для фізичного виховання і спорту в усіх типах
навчальних закладів, за місцем роботи, проживання та місцях масового
відпочинку населення.
2. Забезпечення розвитку дитячого, дитячо-юнацького спорту та
резервного спорту.
3. Реалізація заходів з поліпшення організаційного, нормативноправового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, інформаційного
забезпечення сфери фізичної культури і спорту.
4. Проведення реконструкції районного стадіону «Колос».
5. Реорганізація Олевської спортивної школи боротьби в спортивну школу
єдиноборств.
Інструменти виконання:
Обласна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту
на 2012-2016 роки».
Районна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту
на 2012-2016 роки».
Розпорядження голови облдержадміністрації від 14.11.2006 № 389
«Про стан та перспективи реалізації в області державної політики у
сфері фізичної культури і спорту».
Розпорядження голови облдержадміністрації від 29.07.2009 № 249
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«Про затвердження заходів із забезпечення міст і районів області
спортивними майданчиками на 2010-2014 роки».
Рішення районної ради від 27.09.2012 № 199 «Про стимулювання
провідних спортсменів району та їх тренерів»
Очікувані результати:
Поступове зростання рівня охоплення населення всіма видами
фізкультурно-оздоровчої роботи.
Поетапне створення мережі спортивних споруд, які
відповідають сучасним вимогам.
Збільшення охоплення заняттями у дитячо-юнацьких спортивних школах
до 500 вихованців.
Повноцінне та стабільне фінансування галузі дасть змогу збільшити
кількість призерів всеукраїнських та міжнародних змагань на 10%.
3.14. Розбудова інформаційного суспільства
Проблемні питання:
- район не охоплений мовленням обласного телебачення;
- кількість радіоточок постійно скорочується.
Основні напрями діяльності:
1. Створення оптимальної інформаційної інфраструктури,
підвищення ефективності її діяльності.
2. Підвищення ролі засобів масової інформації у становленні
громадянського суспільства, в інформаційному забезпеченні державної
політики та супроводі питань економічного, соціального, духовного,
культурного розвитку області.
3. Створення для засобів масової інформації всіх форм власності
однакових умов діяльності. Запобігання втручанню органів влади у
редакційну політику та творчий процес редакцій.
4. Реалізація заходів, спрямованих на розвиток і захист
національного інформаційного простору, підтримку засобів масової
інформації, видавничої справи.
5.Популяризація творчості місцевих авторів.
6. Сприяння розширенню кола споживачів телебачення формату Т2
Інструменти виконання:
Проект обласної програми сприяння розвитку громадянського
суспільства та забезпечення відкритості в діяльності обласної державної
адміністрації та розвитку інформаційної сфери області на 2013-2015 роки.
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Очікувані результати:
Досягнення фінансової незалежності редакцій комунальних засобів
масової інформації від співзасновників.
Разовий тираж місцевих періодичних друкованих видань зросте на
10-15%. Насиченість районними виданнями на одну тисячу населення
складатиме 90 примірників.
Кількість підприємств книготоргівлі зросте на 2 одиниці.
Посилиться творчий потенціал редакцій комунальних засобів
масової інформації молодими журналістськими кадрами.
100% забезпечення шкіл мережею Інтернет.
Продовження співпраці централізованої бібліотечної мережі з
міжнородною програмою «Бібліоміст» з метою захоплення 50% бібліотечних
закладів інтернет-звязком.
3.15. Політика у сфері житлово-комунального господарства
Проблемні питання:
- старіння житлового фонду, значна частина якого перебуває у
незадовільному технічному стані, а будинки перших масових серій (60-70-х
років забудови) потребують заміни або реконструкції;
- зростання заборгованості за надані житлово-комунальні послуги;
- не забезпечується фінансування робіт з капітального ремонту житлового
фонду, що унеможливлює його належну підготовку до зимового періоду;
- високі енерговитрати у виробництві житлово-комунальних послуг;
- повільне впровадження новітніх технологій та обладнання для очищення
води, значна частина водопровідних очисних споруд потребує відновлення та
заміни;
- не створена належна система поводження з твердими побутовими
відходами. Утворення несанкціонованих звалищ побутових відходів;
- потребують реконструкції очисні споруди каналізації підприємств ЖКГ.
Основні напрями діяльності:
1. Організація ефективного управління у сфері виробництва і надання
житлово-комунальних послуг.
2.Поглиблення демонополізації, створення конкурентного середовища на
ринку житлово-комунальних послуг.
3. Проведення технічного переоснащення житлово-комунального
господарства.
4. Проведення обстеження інженерно-технічних мереж житлових
будинків, споруд водопостачання та водовідведення на предмет виявлення та
скорочення втрат води, електроенергії.
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5. Розроблення та здійснення заходів по енергозбереженню: заміна
енергоємного
обладнання
на
менш
енергоємне,
впровадження
енергозберігаючих технологій, заміна технологічного обладнання на сучасне
більш ефективне.
6. Залучення інвестицій (субвенцій) у розвиток галузі.
7. Будівництво очисних споруд м.Олевськ.
8. Розвиток водопровідно-каналізаційного господарства.
9.Розвиток та реконструкція централізованих систем теплопостачання.
10. Реконструкція котельні ОП «Теплових мереж» м.Олевськ, вул.
Б.Хмельницького.
11. Розробка та затвердження економічно - обґрунтованих тарифів на
послуги ЖКГ.
12.Проведення інвентаризації абонентів, яким надаються послуги та
заключення 100% договорів.
13. Проведення активної претензійно-позовної роботи з боржниками.
14. Продовження роботи щодо реформування житлово-комунального
господарства району
шляхом створення об’єднань співвласників
багатоквартирних житлових будинків.
Інструменти виконання:
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства
на 2010-2014 роки.
Регіональна програма підвищення енергоефективності Житомирської
області на 2010-2014 роки.
Програма «Питна вода Житомирської області на 2006-2020 роки».
Очікувані результати:
Запровадження ефективної системи державного регулювання діяльності
суб’єктів природних монополій у сфері водо-, теплопостачання та
водовідведення.
Створення ринку більш якісних та доступних послуг, зменшення питомих
втрат теплової енергії, води, економія енергоносіїв, зниження вартості житловокомунальних послуг та скорочення заборгованості споживачів за надані
послуги.
Реконструкція
котельні
ОП
«Теплових
мереж»
м.Олевськ,
вул.Б.Хмельницького.
Введення в експлуатацію очисних споруд каналізації м.Олевськ.
1. Безпека життєдіяльності
4.1. Охорона навколишнього природного середовища
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Проблемні питання:
- забруднення поверхневих вод району скидами неочищених та
недостатньо очищених стічних вод безпосередньо у водні об’єкти та
через системи каналізації, які негативно впливають на якість
поверхневих вод;
- зростання обсягів утворення та накопичення побутових та
промислових відходів;
- забруднення повітряного басейну району викидами забруднюючих
речовин в атмосферу стаціонарними та пересувними джерелами.
Основні напрями діяльності:
1. Очистка стічних вод, поліпшення технічного стану та благоустрій
водойм, озеленення населених пунктів району.
2. Охорона та раціональне використання природних ресурсів.
3. Сприяти здійсненню заходів щодо утилізації неопізнаних засобів
хімічного захисту рослин.
Інструменти виконання:
Обласна комплексна програма охорони навколишнього природного
середовища на 2013-2017 роки.
Комплексна програма регіонального розвитку Житомирської області на
2012-2015 роки.
Обласна програма розвитку водопровідно-каналізаційного
господарства на 2006-2020 роки.
Очікувані результати:
Зменшення техногенного навантаження на навколишнє природне
середовище.
Скорочення скиду забруднюючих речовин у водні об’єкти.
Покращення якості питної води.
4.2. Природна та техногенна безпека
Проблемні питання:
- нестабільність фінансово-економічного становища на більшості
об’єктів господарювання району, що обмежує виділення коштів на здійснення
заходів у сфері техногенної безпеки, цивільного захисту населення і територій;
- стан рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, матеріально-технічної бази районної
оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підготовки керівного
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складу, населення з питань безпеки життєдіяльності та поведінки у надзвичайних ситуаціях.
Основні напрями діяльності:
1. Влаштування на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах
підвищеної небезпеки систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та
оповіщення людей у випадку їх виникнення.
2. Виконання першочергових завдань цивільного захисту, спрямованих
на попередження виникненню надзвичайних ситуацій, адекватне реагування та
ліквідацію їх негативних наслідків.
3. Реалізація районної програми розвитку цивільного захисту на 20122015 роки.
4. Створення страхового фонду документації району.
Очікувані результати:
Зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру.
Покращення стану техногенної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах підвищеної небезпеки району.
Зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій, покращення стану
техногенної та природної безпеки на території району.
Приведення технічного стану захисних споруд до вимог нормативноправових актів.
4.3. Протипожежний захист
Проблемні питання:
- лише у 2 населених пунктах району здійснюється цілодобове
чергування місцевої пожежної охорони;
- недостатнє фінансування програми та заходів щодо забезпечення
пожежної безпеки в районі;
- стан протипожежного захисту закладів культури району не забезпечує
безпечних умов перебування людей в них.
Основні напрями діяльності:
1.
Сприяння створенню боєздатної місцевої пожежної команди
с. Стовпинка.
2. Розроблення для органів місцевого самоврядування методичних
рекомендацій з питань організації роботи та фінансування підрозділів місцевої
пожежної охорони.
3. Визначення місць дислокації місцевих пожежних команд у
населених пунктах району відповідно до вимог нормативних документів та з
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урахуванням раціонального перекриття територій зонами
виїздів
підрозділів.
4. Сприяння створенню підрозділів місцевої пожежної охорони, їх
утриманню, укладанню угод між органами місцевого самоврядування
(с. Жубровичі, смт. Нові Білокоровичі)
та лісогосподарськими і
сільськогосподарськими підприємствами.
Інструменти виконання:
Районна Програма забезпечення пожежної безпеки на період до 2015
року.
Очікувані результати:
Створення належних умов для виконання завдань за призначенням
пожежно-рятувальними підрозділами.
Зниження ймовірного ризику виникнення пожеж та загибелі людей на
них, зменшення матеріальних втрат від пожеж.
Покращення стану пожежної безпеки на території району.

4.4. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи
Проблемні питання:
- кількість громадян які мають статус потерпілих від чорнобильської
катастрофи та знаходяться на обліку в управління праці та соціального захисту
населення 34 502 особи
Основні напрями діяльності:
1. Забезпечення лікування інвалідів, інвалідність яких пов'язана з
наслідками аварії на ЧАЕС.
2. Придбання медикаментів та витратних матеріалів для лікувальних
закладів, які надають медичну допомогу постраждалим внаслідок
Чорнобильської катастрофи.
Очікувані результати:
Соціальна та психологічна реабілітація населення, яке проживає на
радіоактивно забруднених територіях.
Поліпшення здоров’я інвалідів, інвалідність яких пов'язана з
наслідками аварії на ЧАЕС.
Відновлення здоров'я постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи.
4.5. Зміцнення законності і правопорядку, захист прав і свобод громадян
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Проблемні питання:
- збільшення кількості тяжких злочинів, у тому числі умисних
тяжких тілесних ушкоджень, крадіжок, шахрайств, розбоїв, незаконних
заволодінь транспортними засобами, порушень правил дорожнього руху
кримінального характеру;
- зростання кількості злочинів, вчинених особами, які раніше їх
вчиняли;
- необхідність підвищення оперативності реагування на
повідомлення та заяви громадян про правопорушення та злочинні
посягання;
- необхідність модернізації матеріально-технічного забезпечення
органів внутрішніх справ;
- потреба активізації роботи з викриття та документування фактів
кримінальної та адміністративної корупції, у тому числі хабарництва;
- зростання кількості вчинених дорожньо-транспортних пригод та
потерпілих в них осіб.
Основні напрями діяльності:
1. Реалізація заходів, визначених «Комплексною програмою
профілактики злочинності у Олевському районі Житомирської області на 20112015 роки».
2. Встановлення автономної сигналізації, засобів відеоспостереження на
об’єктах господарського комплексу, забезпечення їх фізичною охороною.
3. Впровадження автоматизованої системи управління нарядами з метою
оперативного реагування на злочини (центр оперативного реагування);
забезпечення піших патрулів та патрульного автотранспорту відповідними
технічними засобами (GPS-маячки для позиціювання піших нарядів, система
супутникового спостереження GPS для патрульного автотранспорту).
4. Протидія організованій злочинності, корупції та хабарництву.
5. Попередження розповсюдження наркозлочинності.
6. Пропаганда безпечної поведінки, попередження аварійності,
зменшення тяжкості її наслідків, підвищення дисципліни водіїв.
7. Проведення профілактичних заходів у дитячому та молодіжному
середовищі.
8. Надання правової допомоги населенню.
Інструменти виконання:
«Комплексна програма профілактики злочинності у Олевському районі
Житомирської області на 2011-2015 роки».
Обласна Програма щодо виконання заходів Загальнодержавної
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програми «Національний план щодо реалізації Конвенції ООН про права
дитини» на 2011-2016 роки.
Очікувані результати:
Скорочення часу реагування міліції на заяви та повідомлення громадян
про вчинення протиправних дій та збільшення числа злочинів, розкритих по
«гарячих слідах».
Підвищення ступеня захисту (охорони) та зниження рівня злочинних
посягань на об’єкти, де знаходяться товарно-матеріальні цінності.
Зменшення кримінального впливу на бюджетоутворюючі галузі
економіки району та негативного впливу з боку організованої злочинності.
Зменшення корупційних проявів, фактів хабарництва, насамперед в
органах виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Зниження рівня дитячої злочинності.
Підвищення рівня правосвідомості учасників дорожнього руху, зниження
тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод.

V. Розвиток територіальних громад району
Проблемні питання:
недостатній
рівень
конкурентоспроможності
виробничогосподарського комплексу та інвестиційно-інноваційної активності;
- відсутність стратегічних інвестиційно-інноваційних проектів, які б
забезпечували підвищення рівня розвитку виробничої та соціальної сфери;
- відсутність нових форм здійснення виробничо-господарської
діяльності, зокрема технологічних центрів тощо;
- низька фінансова спроможність міської, сільських, селищних рад
щодо розв’язання проблем територіальних громад;
- посилення диспропорцій у динаміці розвитку територіальних громад.
Основні напрями та завдання регіональної політики:
1. Стимулювання розвитку територіальних громад :
- продовження виконання завдань
щодо соціально-економічного
розвитку територій;
- створення та розвиток сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів, впровадження нових технологій ведення сільського господарства;
- розвиток внутрішньої торгівлі та створення нових суб’єктів у сфері
обслуговування населення;
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2. Створення умов для підвищення конкурентоспроможності
територіальних громад, зокрема:
- розроблення заходів щодо інноваційного розвитку;
- визначення проблем у кожній територіальній громаді, які мають
негативний вплив на рівень конкурентоспроможності і потенціал зростання,
розроблення заходів щодо їх подолання;
- забезпечення пріоритетного спрямування інвестиційних ресурсів на
розбудову та модернізацію інфраструктури громад.
3. Створення умов для розвитку малого і середнього підприємництва та
сприятливого інвестиційного середовища шляхом:
- спрощення процедури надання в оренду, викупу, придбання у право
власності або користування комунальним майном, земельними ділянками;
- забезпечення формування стратегічно важливих інвестиційних
проектів.
Очікувані результати:
Територіальні громади району протягом 2013 року будуть спрямовувати
свої
зусилля
на
підвищення
інвестиційної
привабливості
та
конкурентоспроможності територій завдяки ефективному використанню
наявного економічного потенціалу.
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Додаток
ІІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Олевського РАЙОНУ У 2010-2013 РОКАХ1

Показники

1
Сфера реального сектору економіки
Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах всього
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на
душу населення
Валова продукція сільського господарства
сільгосппідприємств у цінах 2005 року - всього
у тому числі на душу населення
Обсяг валової продукції сільського господарства
сільгосппідприємств у % до відповідного року
Обсяг виробництва валової продукції рослинництва у
сільгосппідприємствах
Обсяг виробництва валової продукції рослинництва
сільгосппідприємств у % до попереднього року
Виробництво продукції рослинництва: у
Надати пояснювальну записку до всіх розділів Основних показників з
аналізом існуючої ситуації та обгрунтуванням прогнозних показників
1

Одиниця
виміру

2010 рік
звіт.

2011 рік
звіт

2012 рік
очік. вик.

2013 рік
прогноз

2013 рік
прогноз
у % до
очік. вик.
2012 року

2

3

4

5

6

7

млн.
грн.

47,7

47,7

48,0

49,1

102,3

грн.

1126,0

1331,3

1140,1

1166,3

102,3

12,9

8,2

13,0

13,4

103,0

307

195

309

319

103

%

70

64

158

103

х

млн.
грн.

10,0

5,6

10,3

10,6

103,0

%

68

56

184

103

х

млн.
грн.
грн.
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Показники

Одиниця
виміру

2010 рік
звіт.

2011 рік
звіт

2012 рік
очік. вик.

2013 рік
прогноз

2013 рік
прогноз
у % до
очік. вик.
2012 року

1

2

3

4

5

6

7

тис.
тонн

0,838

1,042

1,36

1,4

102,0

тис.тонн

0,0098

0,036

0,04

0,04

100

хміль
тонн
овочі
тис.тонн
плоди і ягоди
тонн
Обсяг валового виробництва продукції тваринництва
млн.
сільгосппідприємств
грн.
Обсяг валового виробництва продукції тваринництва у % до
%
попереднього року
Реалізація у сільгосппідприємствах худоби та птиці на забій
тонн
(у живій вазі)
Виробництво у сільгосппідприємствах:
тонн
молоко
млн.
Обсяг виконаних будівельних робіт
грн.
у % до попереднього року
%
на одну особу
грн.
Обсяги введеного в експлуатацію житла загальної площі
тис. м2

216
0,063
-

119
0,221
-

92
0,046
-

95
0,05
0,9

103
108
-

2,9

2,6

2,7

2,8

103,7

78

91

104

104

х

14,39

15,10

12,95

13,07

101

71,08

55,9

68,69

72,42

105

10,501

14,930

15,676

16,460

105,0

135,3
248,2
5620,0

118,8
353,8
1484,4

105,0
372,4
2000,0

105,0
391,0
2100,0

х
105,0
105,0

сільгосппідприємствах
зернові та зернобобові, включаючи кукурудзу
картопля
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Показники

1
у % до попереднього року
на одну особу
Фінансові показники
Надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до зведеного бюджету
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету)
Обсяг бюджету розвитку місцевих бюджетів
Питома вага бюджету розвитку місцевих бюджетів у
загальному обсязі місцевих бюджетів
Видатки місцевих бюджетів - всього
у тому числі трансферти
Податковий борг за податковими зобов’язаннями платників
податків по податках і зборах (обов’язкових платежах) до
зведеного бюджету (станом на кінець року)
у тому числі:
до державного бюджету
до місцевих бюджетів

Одиниця
виміру

2010 рік
звіт.

2011 рік
звіт

2012 рік
очік. вик.

2013 рік
прогноз

2013 рік
прогноз
у % до
очік. вик.
2012 року

2
%
грн.

3
137,0
132,8

4
73,6
35,2

5
134,7
47,5

6
105,0
48,9

7
х
103,0

37,053

42,103

43,365

45,534

105,0

17,517

18,009

20,716

21,276

102,7

1027,0

1973,0

1369,0

1406,0

102,6

5,9

10,9

6,6

6,6

х

146,494

148,995

168,912

177,357

105,0

11,942

11,432

10,923

11,469

105,0

млн.
грн.

2,16

2,27

2,0

1,86

91,6

тис. грн.
тис. грн.

1554,0
606,0

1596,0
673,0

1400,0
601,0

1314,0
549,0

93,9
91,4

млн.
грн.
млн.
грн.
тис. грн.
%
млн.
грн.
млн.
грн.
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Показники

2010 рік
звіт.

2011 рік
звіт

2012 рік
очік. вик.

2013 рік
прогноз

2013 рік
прогноз
у % до
очік. вик.
2012 року

3

4

5

6

7

-3015,0

4810,0

4900,0

5200,0

106,1

2034,0

7389,0

7400,0

7600,0

102,7

81,0

71,4

73,0

75,0

х

5,05

2,58

2,5

2,4

96,0

19,0

28,6

27,0

25,0

х

млн.
грн.

87,1

89,3

90,7

92,5

102,0

„

1,0

1,1

1,2

1,212

101,0

грн.

1500

1602

1707

1826

107,0

грн.
грн.
грн.

973
884
901

1109
963
989

1159
969
1005

1217
979
1025

105,0
101,0
102,0

Одиниця
виміру

1
2
Фінансовий результат від звичайної діяльності до
тис. грн.
оподаткування (сальдо)
Фінансовий результат підприємств, які одержали прибуток
тис. грн.
Питома вага підприємств, які одержали прибуток у загальній
%
кількості підприємств
Фінансовий результат підприємств, які одержали збиток
млн. грн.
Питома вага підприємств, які одержали збиток у загальній
%
кількості підприємств
Показники рівня життя
Фонд оплати праці робітників і службовців, працівників
сільського господарства, малих підприємств (без
військовослужбовців)
Фонд оплати праці працівників малих підприємств
Середньомісячна заробітна плата одного штатного
працівника
у тому числі:
у промисловості
у сільському господарстві
в оптовій та роздрібній торгівлі
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Показники

1
Середньомісячна заробітна плата одного штатного
найманого працівника малих підприємств
Заборгованість із виплати заробітної плати (на кінець року),
всього
Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати
заробітної плати у відсотках до початку звітного року
Заборгованість з виплати заробітної плати на економічно
активних підприємствах
з неї:
у промисловості
у сільському господарстві
Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати
заробітної плати на економічно активних підприємствах у
відсотках до початку звітного року
Частка працівників, яким нараховано заробітну плату нижче
прожиткового мінімуму для працездатної особи
Показники розвитку споживчого ринку
Обсяги обороту роздрібної торгівлі юридичних осіб
Обсяг обороту роздрібної торгівлі на одну особу

Одиниця
виміру

2010 рік
звіт.

2011 рік
звіт

2012 рік
очік. вик.

2013 рік
прогноз

2013 рік
прогноз
у % до
очік. вик.
2012 року

2

3

4

5

6

7

грн.

826

990

1015

1045

103,0

тис. грн.

229,0

-

-

-

-

%

-9,5

-9,9

-

-

х

тис. грн.

59,1

69,8

-

-

-

тис. грн.

-

-

-

-

-

тис. грн.

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

х

%

8

7

-

-

х

102,3

117,3

119,1

125,1

105,0

2429,97

2792,30

2834,18

2975,89

105,0

млн.
грн.
грн.
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Показники

1
Темп зростання (зниження) обороту роздрібної торгівлі
юридичних осіб
Обсяги реалізованих послуг
Темп зростання (зниження) обсягу реалізованих послуг

Одиниця
виміру

2010 рік
звіт.

2011 рік
звіт

2012 рік
очік. вик.

2013 рік
прогноз

2013 рік
прогноз
у % до
очік. вик.
2012 року

2

3

4

5

6

7

%

93,6

103,5

101,5

105,0

х

млн.
грн.
%

5,3

6,1

6,4

6,7

105,0

123,3

115,0

104,9

105,0

х

тис. осіб

42,3

42,2

42,1

42,1

100

осіб

125

110

90

85

94,4

563

440

490

500

102,0

Населення та ринок праці
Середньорічна чисельність наявного населення
Навантаження незайнятого населення на 10 вільних робочих
місць (вакансій)
Кількість працівників, які з ініціативи адміністрації
працювали неповний робочий час:
всього
у % до середньооблікової кількості працівників
Кількість працівників, які з ініціативи адміністрації
перебували у відпустках
всього
у % до середньооблікової кількості працівників
Кількість створених нових робочих місць в усіх сферах
економічної діяльності - всього

осіб
%
осіб
%
місць
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Показники

Одиниця
виміру

2010 рік
звіт.

2011 рік
звіт

2012 рік
очік. вик.

2013 рік
прогноз

2013 рік
прогноз
у % до
очік. вик.
2012 року

1

2

3

4

5

6

7

„
„
„
„
тис. чол.

103
39
21
187
1,298

146
52
64
178
1,3

43
15
64
178
1,4

50
20
65
215
1,450

116,3
133,3
101,6
120,8
103,6

місць

173

175

178

200

112,4

одиниць

2

2

2

2

100

%

15,4

15,4

15,4

15,4

х

1,24

1,26

1,3

1,352

104

100
1
1

101,6
1
1

103
1
1

104
2
1
2

х
200

у тому числі:
у промисловості
у сільському господарстві
у будівництві
у торгівлі
Кількість зайнятих працівників у малому підприємництві
Кількість створених нових робочих місць за рахунок малого
підприємництва
Інноваційна діяльність
Кількість інноваційно-активних підприємств
Частка інноваційно-активних підприємств у загальній кількості промислових підприємств району (міста)
Обсяг реалізованої інноваційної продукції

млн.
грн.
у % до загального обсягу реалізованої промислової продукції
%
Впроваджено нових технологічних процесів, всього
одиниць
з них маловідходних, ресурсозберігаючих
„
Освоєно нових видів продукції, всього
„
всього

200
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Показники

1
з них нових видів техніки

2013 рік
прогноз
у % до
очік. вик.
2012 року

Одиниця
виміру

2010 рік
звіт.

2011 рік
звіт

2012 рік
очік. вик.

2013 рік
прогноз

2
„

3
-

4
-

5
-

6
1

7

1,888

1,95

2,06

105,6

105,9

103,2

105,6

х

0,105

0,06

0,11

177,4

44,7

46,3

48,9

105,6

1,880
0,0009
0,0002
-

1,94
0,001
0,0003
-

2,04
0,002
0,0034
-

105,2
200,0
113,3
-

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг прямих іноземних інвестицій, по наростаючому млн. дол.
1,783
підсумку - всього2
США
у % до попереднього року
%
100,6
Абсолютний приріст (зменшення) прямих іноземних млн. дол.
0,001
інвестицій до початку року
США
Обсяг прямих іноземних інвестицій на душу населення
„
42,1
Прямі іноземні інвестиції за видами економічної діяльності:
промисловість
„
1,781
сільське господарство
„
0,0009
будівництво
„
0,0002
торгівля
„
транспорт
„
фінансова діяльність
„
операції з нерухомістю
„
Надати пояснювальну записку, в якій обов`язково вказати які інвестиційні проекти
здійснюються, або будуть здійснені за рахунок іноземного капіталу
2
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Показники

1
Обсяг експорту, всього
Обсяг експорту у % до попереднього року
Обсяг імпорту, всього

2013 рік
прогноз
у % до
очік. вик.
2012 року

Одиниця
виміру

2010 рік
звіт.

2011 рік
звіт

2012 рік
очік. вик.

2013 рік
прогноз

2
тис.дол.
США
%
тис. дол.
США
%

3
10,1

4
12,6

5
12,8

6
13,4

135,6
-

124,7
0,08

101,6
0,086

104,9
0,088

-

-

102,4

102,6

х

1742,0

1107,0

96,0

81,0

84,4

93,7

63,6

86,7

84,4

х

2720,0

1254,0

1171,0

99,0

84,5

94,4

46,1

93,4

84,5

х

726,4

617,9

508,1

421,9

83,0

98,0

84,9

82,2

83,0

х

103,2

102,1

102,6

103,0

х

Обсяг імпорту у % до попереднього року
Житлово-комунальне господарство
Кредиторська заборгованість за житлово-комунальні послуги
тис. грн.
у житлово-комунальному господарстві
Темп зростання (зменшення) кредиторської заборгованості за
житлово-комунальні послуги, у відсотках до початку звітного
%
року
Дебіторська заборгованість за житлово-комунальні послуги у
тис. грн.
житлово-комунальному господарстві
Темп зростання (зменшення ) дебіторської заборгованості за
житлово-комунальні послуги, у відсотках до початку звітного
%
року
Обсяг боргу населення за житлово-комунальні послуги
мил. грн.
Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з
%
оплати житлово-комунальних послуг
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг
%

7
104,9
х
102,6
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Показники

Одиниця
виміру

2010 рік
звіт.

2011 рік
звіт

2012 рік
очік. вик.

2013 рік
прогноз

2013 рік
прогноз
у % до
очік. вик.
2012 року

1

2

3

4

5

6

7

5620,0

1484,4

2000,0

2100,0

105,0

-

-

-

місць

-

-

ліжок
відвід.
за зміну
км
км
км
км

15

км

Введення в експлуатацію об`єктів соціальної сфери
за рахунок усіх джерел фінансування:
Загальна площа житла
Середні навчальні заклади
Дошкільні заклади освіти
Лікарні
Амбулаторно-поліклінічні заклади
Водопровід
Каналізація
Теплопостачання
Газові мережі
Вулиці та дороги з твердим покриттям, введені за рахунок
місцевих бюджетів
Розвиток малого підприємництва

тис. кв.
м
уч.
місць

90

120
Олевська
гімназія

140

155,6

Білокоровичі
ДНЗ

Кишин ДНЗ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Показники

Одиниця
виміру

2010 рік
звіт.

2011 рік
звіт

2012 рік
очік. вик.

2013 рік
прогноз

2013 рік
прогноз
у % до
очік. вик.
2012 року

1

2

3

4

5

6

7

Кількість малих підприємств
Темп зростання (зменшення) кількості малих підприємств, у
відсотках до попереднього року
Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб
наявного населення
Кількість зареєстрованих суб`єктів підприємницької
діяльності –фізичних осіб на 10 тис. осіб наявного населення
Кількість малих підприємств, що реалізовували продукцію та
послуги, у відсотках до загальної кількості малих
підприємств
Питома вага малих підприємств в обсягах реалізації
продукції
Частка малих підприємств, які одержали прибуток
Частка малих підприємств, які одержали збиток
Фінансовий результат малих підприємств від звичайної
діяльності до оподаткування
у тому числі:

один.

111

122

123

125

101,6

%

110

110

100,8

101,6

х

один.

32

32,3

32,3

32,4

100,3

один.

316

321

327

335

102,4

%

40,3

40,5

41,0

42,0

х

%

32,8

32,8

32,9

33,0

х

%
%

64,1
39,9

65,0
35,0

67,0
33,0

70,0
30,0

х
х

-5,7

-5,5

-5,3

-5,1

96,2

5,0

5,1

5,2

5,3

101,9

прибуток

млн. грн.
млн.
грн.
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Показники

1
збиток
Надходження до бюджету району (міста) від діяльності
малого підприємництва
Обсяг фінансування розвитку малого підприємництва за
рахунок районного (міського) бюджету

Одиниця
виміру

2010 рік
звіт.

2011 рік
звіт

2012 рік
очік. вик.

2013 рік
прогноз

2013 рік
прогноз
у % до
очік. вик.
2012 року

2
млн.
грн.
млн.
грн.

3

4

5

6

7

10,7

10,6

10,5

10,4

99,0

1,43

1,45

1,48

1,541

104,1

-

7,94

3,0

4,0

133,3

тис. грн.

* - очікувані дані.

Голова ради

М.А.Харченко

