1

УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
ХІІ сесія

VIІ скликання

від 27.12.2016 р. № 147
Про програму економічного і
соціального розвитку Олевського
району Житомирської області
на 2017 рік
Розглянувши подану районною державною адміністрацією Програму
економічного і соціального розвитку Олевського району Житомирської
області на 2017 рік та враховуючи висновки постійних комісій районної ради,
керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити Програму економічного і соціального розвитку
Олевського району Житомирської області на 2017 рік, згідно з додатком.
2. Управлінням, відділам районної державної адміністрації,
територіальним представництвам обласних управлінь, органам місцевого
самоврядування району забезпечити виконання Програми.
3. Хід реалізації програмних завдань заходів по окремих галузях
економіки протягом року періодично виносити на розгляд районної ради та її
постійних комісій, а звіт районної державної адміністрації про виконання
Програми у березні 2018 року.
4. Контроль за виконанням рішення ради покласти на постійні комісії
районної ради у відповідності до покладених на них функцій.
Голова ради

В.М.Троц
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ВСТУП
Програма економічного і соціального розвитку Олевського району
Житомирської області на 2017 рік (далі – Програма) розроблена районною
державною адміністрацією відповідно до вимог Законів України «Про
місцеві державні адміністрації», «Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку України»,
спільного розпорядження голови обласної державної адміністрації та
обласної ради від 18.08.2016 року № 264/67 «Про розроблення проекту
програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2017
рік».
Програма передбачає узгодження спільних дій органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування зі створення у 2017 році
сприятливих умов для соціально-економічного розвитку району.
Відповідно до результатів соціально-економічного розвитку району
та можливостей районного бюджету на 2017 рік, визначено головні
проблеми, основні напрями соціально-економічного розвитку району у 2017
році та заходи щодо їх реалізації.
Програму сформовано на основі пропозицій та прогнозів структурних
підрозділів райдержадміністрації, сільських, селищних та міської рад,
районних установ і організацій з урахуванням стратегічних напрямів,
визначених у Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020
року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №
385, Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року,
затвердженої рішенням обласної ради від 19.03.2015 № 1403, завдань планів
заходів на 2015-2017 роки з їх реалізації, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 07.10.2015 № 821 та рішенням обласної ради від
10.09.2015 № 1585 «Про затвердження плану заходів на 2015-2017 роки з
реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року»
відповідно, та заходів районних програм.
На підставі аналізу тенденцій соціально-економічного розвитку у
2015-2016 роках у програмі визначені прогнозні показники на 2017 рік
(додаток 2), а за урахуванням оцінки ресурсного потенціалу, змін у
законодавчих та нормативно-правових актах, наявних проблем та можливих
ризиків та нагальних потреб – основні напрями та заходи, спрямовані на
досягнення її мети та стратегічних пріоритетів розвитку Олевщини (додаток
1).
Фінансування передбачених у Програмі заходів буде здійснюватися
за рахунок коштів інвесторів, суб’єктів господарювання, державного
бюджету, у тому числі державного фонду регіонального розвитку, обласного,
районного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених
законодавством.
Організацію
виконання Програми забезпечує
райдержадміністрація.
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З метою оцінки ходу реалізації програмних завдань і заходів
райдержадміністрація забезпечуватиме проведення
моніторингу
виконання Програми за результатами роботи за перше півріччя та
9 місяців 2017 року, а після завершення терміну дії – підготовку річного
звіту про її виконання.
У ході виконання Програми до неї можуть вноситися зміни і
доповнення, які в установленому порядку подаються на розгляд і
затвердження районній раді.
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І. Паспорт Програми
1.Розробник Програми
2.Дата, номер і назва розпорядчого
документа

3.Співрозробники Програми
4. Відповідальний виконавець
Програми
5.Співвиконавці Програми

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

Райдержадміністрація
Спільне розпорядження голови
райдержадміністрації та районної ради
від 09.09.2016 № 211/40 «Про
розроблення проекту Програми
економічного і соціального
розвитку Олевського району
Житомирської області на 2017 рік»
Управління, відділи
райдержадміністрації, виконкоми
міської, сільських, селищних рад
Райдержадміністрація
Управління, відділи
райдержадміністрації, виконкоми
міської, сільських, селищних рад,
суб’єкти підприємницької діяльності
2017рік
Державний, обласний, районний,
сільські та міський бюджети
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ІІ. Тенденції економічного і соціального розвитку району у 2016 році
Загальний обсяг реалізованої продукції за 9-ть місяців 2016 року
становить 60 млн. 793,3 тис. грн. Приріст обсягів реалізації продукції в
порівнянні з аналогічним періодом 2015 року становить 3 млн. 512,5 тис.
грн., або 6,0%.
Позитивну динаміку в порівняні з минулим роком найбільшою мірою
визначено зростання обсягів реалізації промислової продукції у добувній
галузі на – 95,8 %, у галузі виробництва неметалевих мінеральних виробів на
5,2%, у галузі виробництва деревини на 2,3%, у харчовій на 2,3%, житловокомунальній галузі на 0,2 %.
Скоротилися обсяги реалізації на підприємствах у хімічній галузі на
6,7%.
Середньомісячна заробітна плата по промислових підприємствах за 9
місяців 2016 з початку року зросла на 8,0% і становить 3579,30 грн., а в
порівнянні з аналогічним періодом минулим роком зросла на 32,4 % (2015 р.
– 2703,95 грн.).
Найвищий рівень зарплати у галузі оброблення деревини та
виробництві виробів з неї - 5612 грн., у теплоенергетичній галузі - 2542 грн.,
у добувній – 2374 грн.
Найнижча зарплата у галузі виробництва неметалевих мінеральних
виробів 1531 грн., у харчовій – 1665 грн. та хімічній – 1680 грн.
Серед галузей промисловості найбільша питома вага належить
виробництву деревини та виробів з неї –69,8%, харчовій – 10,7%, добувній 8,4% хімічній – 5,1%, виробництву неметалевих виробів – 4,9%, енергетичній
– 1,1%.
Нажаль протягом звітного року не покращилася ситуація в
сільськогосподарських підприємствах району. Станом на 01.10.2016 року в
сільськогосподарських підприємствах району утримується 600 голів великої
рогатої худоби, що на 124 голови менше відповідного періоду минулого
року, в тому числі корів 210 голів, що на 97 голів менше минулорічного.
За 9 місяців 2016 року зменшення поголів’я великої рогатої худоби і
корів на 26 голів відбулося у зв’язку з припиненням господарської діяльності
в ПСП «Лан» та переміщенням (переїздом) ППСП «Алтена» до Волинської
області.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку Олевського
району відповідно постанови КМУ від 24.06.2016 р. № 395 «Деякі питання
надання у 2016 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій» із змінами в районі проведено:
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-капітальний ремонт (заміна вікон) Лопатицької загальноосвітньої
школи I-III ступеня по вул. Гагаріна, 50, с. Лопатичі Олевського району на
суму 233,8 тис.грн.
-капітальний ремонт Олевської загальноосвітньої школи I-III ступеня
№ 3 по вул. Пушкіна, 24б, м. Олевськ на суму 200,4 тис.грн.
-капітальний ремонт приміщення Олевського районного центру
соціальної реабілітації дітей-інвалідів по вул. Інтернаціональній, 34, м.
Олевськ на суму 286,9 тис.грн.
-капітальний ремонт (заміна вікон) Білокоровицької загальноосвітньої
школи № 1, с. Білокоровичі Олевського району на суму 287,8 тис.грн.
- капітального ремонту покрівлі інфекційного відділення Олевської
центральної районної лікарні Олевського району Житомирської області на
суму 214,2 тис.грн.
- капітальний ремонт (заміна вікон) Олевського центру художньоестетичної творчості учнівської молоді, м. Олевськ на суму 29,5 тис.грн.
- будівництво артезіанської свердловини та системи водопостачання
дошкільного навчального закладу с. Покровське Олевського району
Житомирської області на суму 130,3 тис.грн.
За рахунок цієї ж субвенції придбано:
- обладнання для дошкільного навчального закладу в с. Покровське
Олевського району житомирської області на суму 106,4 тис.грн.
-апарат штучної вентеляції легень для дорослих і дітей на суму 238,0
тис.грн.
-рентгенівський палатний аапарат на суму 224,0 тис.грн.
-пульсоксиметр на суму 11,5 тис.грн.
-електрокардіограф на суму 26,5 тис.грн.
За рахунок обласного бюджету:
- придбано матеріали для капітального ремонту покрівлі інфекційного
відділення Олевської центральної районної лікарні Олевського району
Житомирської області на суму 6,4 тис.грн.
- проведено капітальний ремонт хірургічного відділення комунальної
установи «Олевська районна центральна лікарня» м. Олевськ вул.
Промислова, 26, м. Олевськ на суму 550,0тис.грн.
-проведено поточний ремонт (заміна вікон) у ФАПі ЦПМСД с.
Замисловичі на суму 15,0 тис.грн.
- поточний ремонт (заміна вікон) у ФАПі ЦПМСД с. Бучмани на суму
20,0 тис.грн.
- поточний ремонт (заміна вікон) в АЗПСМ ЦПМСД с. Рудня –
Хочинська на суму 10,0 тис.грн.
- поточний ремонт (заміна дверей) у ФАПі ЦПМСД с. Стовпинка на
суму 4,0 тис.грн.
- поточний ремонт (заміна вікон) у ФП ЦПМСД с. Михайлівка на суму
10,0 тис.грн.
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За рахунок фонду регіонального розвитку тривали роботи по
будівництву блок-секції на 120 учнівських місць Олевської гімназії, протягом
року виконано робіт на суму 1807,8 тис.грн.
За рахунок місцевих бюджетів:
-проведено капітальний та поточний ремонт комунальних доріг в м.
Олевськ на суму 5020,6 тис.грн.
- проведено капітальний та поточний ремонт комунальних доріг в с.
Зольня на суму 30,0 тис.грн.
- проведено капітальний та поточний ремонт комунальних доріг в с.
Кишин на суму 7,0 тис.грн.
За статистичними даними заборгованість із виплати заробітної плати на
підприємствах, установах, організаціях району відсутня (по колу
підприємств, що звітують у відділ статистики).
Середньомісячна заробітна плата за січень-вересень 2016 року в районі
становила 3227 грн., що на 23,7% більше відповідного періоду минулого року
та на 16,5% менше від середньообласної заробітної плати.
Середній розмір пенсії станом на 01.10.2016 року становить 1460,92
грн.
Станом на 01 жовтня 2016 року заборгованості по виплаті пенсій
громадянам району немає.
Протягом звітного періоду в пошуках роботи в центрі зайнятості
перебувало 1487 безробітних, з них працевлаштовано на вільні робочі місця
605 осіб.
Для фінансування Програми житлових субсидій на 2016 рік району
передбачено субвенції у сумі 28 млн. 644,8 тис. грн (в тому числі, на
відшкодування витрат на оплату житлово- комунальних послуг –17113,4тис.
грн.; для придбання скрапленого газу та твердого палива –11531,4 тис. грн.).
За станом на 1жовтня 2016 року субсидію для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг отримують 3198 сімей.
Організаціям, що надають житлово-комунальні послуги, нараховано 8475,0
тис. грн., перераховано –10072,5 тис.грн. (з них 3474,5 тис. грн. на погашення
заборгованості минулого року).
Субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу
призначено 4279 домогосподарствам на загальну суму 7654,6 тис. грн.
Отримали субсидію готівкою 4446 домогосподарств на загальну суму 7547,6
тис. грн.
Станом на 01.10. 2016 року в районі проживає 68 внутрішньо
переміщених сімей (154 особи) , в т.ч. 39 дітей.
Щомісячна адресна допомога особам, які переміщуються з тимчасово
окупованої території України та районів проведення антитерористичної
операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату
житлово-комунальних послуг, виплачена на загальну суму 650,3 тис. грн.
Заборгованість відсутня.
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На реалізацію державних програм з питань соціального захисту
громадян постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС з початку року в район
надійшло 7331,5 тис.грн., всі кошти використані за призначенням.
В районі обліковується:
- 9 сімей загиблих військовослужбовців - учасників АТО;
- 25 осіб, яких було поранено з початку проведення антитерористичної
операції;
- 262 демобілізованих військовослужбовців, із них 252
військовослужбовцям надано статус учасника бойових дій.
Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту» встановлено статуси:
- інваліда війни – 10 особам;
- члена сімей загиблого ветерана війни - 19 особам.
З метою соціального супроводу сімей військовослужбовців та
забезпечення потреб демобілізованих військовослужбовців, які брали участь
у антитерористичній операції і родин загиблих військовослужбовцівучасників антитерористичної операції в районі складено 281 соціальних
паспортів ( в т.ч. паспортів демобілізованих учасників АТО -262 та членів
сімей загиблих військовослужбовців – учасників АТО – 19 ).
Реабілітацію (медичну, соціальну, психологічну) отримали 65
військовослужбовців ,в т.ч. 4 учасники АТО пройшли медичну реабілітацію
в санаторії «Дениші», 24 військовослужбовців отримали психологічну
реабілітацію в інших санаторно-курорних закладах.
В 2016 році 24 неповнолітніх дітей військовослужбовців з числа
учасників АТО було забезпечено путівками до дитячих оздоровчих закладів.
Територіальними громадами району 110 демобілізованим
військовослужбовцям надано дозвіл на розроблення проектів землеустрою,
63 учасники АТО перебувають на черзі.
32 учасники АТО перебувають на квартирному обліку, із яких 8 осіб
поставлено на облік у 2016 році.
Основним напрямом професійної адаптації є навчання учасників АТО
на водіїв, за звітний рік навчання пройшли 8 учасників антитерористичної
операції на загальну суму 57,8 тис.грн.
Житлово-комунальні субсидії призначено – 46 учасникам АТО та 3
членам сімей загиблих військовослужбовців.
В 2016 році в районі прийнята «Програма соціальної підтримки
внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів
проведення антитерористичної операції на територію Олевського району, та
військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, Національної
гвардії України, Служби безпеки України, інших силових структур району,
що брали участь у антитерористичній операції на 2016 рік», на виконання
якої з районного бюджету виділено 130,0 тис. грн., в т.ч. 85,0 тис.грн. на
надання грошової допомоги військовослужбовцям - учасникам АТО, членам
сімей загиблих ветеранів війни, внутрішньо переміщеним особам з
тимчасово окупованої території та районів проведення АТО та 45,0 тис.грн.
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на покриття витрат щодо пільгового перевезення учасників бойових дій,
інвалідів війни та членів сімей загиблих осіб під час участі в
антитерористичній операції.
З початку року надано матеріальної допомоги :
- 110 учасникам антитерористичної операції на загальну суму 35,0
тис.грн.,
- 11 членам сімей загиблих військовослужбовців, на загальну суму 10,0
тис.грн
-1 внутрішньо переміщеній особі у сумі 500 гривень.
Діти учасників АТО забезпечені безкоштовним харчуванням в
школах району, а також діти, батьки яких є учасниками АТО звільнені від
плати за відвідування дошкільних навчальних закладів.
За рахунок коштів районного, місцевих бюджетів, громадських
організацій та коштів спонсорів учасникам антитерористичної операції та
сім’ям загиблих військовослужбовців – учасників антитерористичної
операції надається матеріальна допомога.
Рішенням сесії Олевської районної ради від 11.08.2016 року № 99
внесено зміни до Програми соціальної підтримки внутрішньо переміщених
осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення
антитерористичної операції на територію Олевського району, та
військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, Національної
гвардії України, Служби безпеки України, інших силових структур району,
що брали участь у антитерористичній операції, на 2016 рік, щодо проведення
виплат одноразової матеріальної грошової допомоги в розмірі 10000грн.
військовослужбовцям, рядового, сержантського та старшинського складу, які
уклали контракт про проходження військової служби.
Внесено зміни до комплексної Програми соціального захисту інвалідів,
ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення на
2013-2017 роки, з метою забезпечення пільгового проїзду окремих категорій
громадян Олевського району за рахунок коштів районного бюджету, за
звітний рік з районного бюджету виділено 260,0 тис.грн.
15.08.2016 р. управлінням праці та соціального захисту населення
Олевської райдержадміністрації заключено договір з ТзДВ “РІМ-Богдан”
«Про здійснення розрахунків за надані послуги по пільговому проїзду
окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального
користування на приміських маршрутах». Станом на 01.10.2016 року
використано 39,8 тис. грн.
Рішенням IV сесії VII скликання від 23.03.2016 року Олевської
районної ради було виділено 150,0 тис. грн.. на виконання комплексної
Програми соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів
та незахищених верств населення на 2013-2017 роки, в частині надання
адресної грошової підтримки інвалідам, ветеранам війни та праці,
пенсіонерам та незахищеним верствам населення, які потрапили у скрутне
матеріальне становище, на вирішення матеріально-побутових проблем.
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Право громадян на отримання базової та повної загальної середньої
освіти у районі забезпечує 43 навчальні заклади. У тому числі: 1 гімназія, 2
НВК, 18 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, 13 шкіл І-ІІ ступеня, 7 шкіл І
ступеня, у яких навчається 5042 учні. У порівнянні з минулим роком
кількість учнів збільшилась на 39 осіб.
В районі працює 2 НВК Дружбівський та Новоозерянський, де
наповнюваність становить 54 та 55 учнів відповідно. За індивідуальними
планами в класах з наповнюваністю менше 5 учнів навчається 171 учень.
В школах навчається 68 дітей сиріт, 21 дитина за медичними
показниками та протоколами обласної ПМПК навчаються індивідуально на
дому.
Для забезпечення профільного навчання за технологічним профілем в
районі діє Олевський МНВК, в якому навчається 234 учні 10-11 класів і
здобувають професії водія категорії В,С, секретаря керівника та продавця.
Позашкільною освітою в районі охоплено 2802 учнів, що становить
55,5%. В системі позашкільної освіти району працює Центр художньоестетичної творчості, педагогічний колектив якого приділяє належну увагу
реалізації державних освітніх програм щодо розвитку позашкільної освіти. В
закладі працює 7 гуртків та творчих об’єднань, у яких здобували позашкільну
освіту 307 вихованців.
На балансі відділу освіти знаходяться 6 спеціалізованих автобусів.
Поза межами пішохідної доступності проживає 335 учні з 39 сіл району.
Всіх дітей забезпечено підвозом до місць навчання і додому. Забезпечується
безкоштовний підвіз 148 вчителів до місць роботи.
Рішенням VI сесії VII скликання Олевської районної ради від 11
серпня 2016 року в районі створено районний опорний навчальний заклад на
базі Олевської ЗОШ І-ІІІ ст. №3.
Районною радою з місцевого бюджету виділено 453,0 для
співфінансування закупівлі ще одного шкільного автобуса.
Навчальні заклади І-ІІІ ступеня забезпечені комп’ютерами на 100%,
школи І-ІІ ступеня лише на 60%. Переважна більшість комп’ютерної техніки
потребує оновлення. До мережі Інтернет підключено 21 школа.
Вдалося вирішити питання щодо забезпечення безкоштовним
харчуванням учнів загальноосвітніх закладів району, що є постраждалими
внаслідок аварій на ЧАЄС.
Робота закладів культури за 9 місяців 2016 року була спрямована на
організацію культурного відпочинку населення різних вікових категорій.
Були підготовлені та проведені культурно-мистецькі заходи по відзначенню
різних календарних свят та подій.
За 9 місяців 2016 року придбано:
- Білокоровицькою територіальною громадою сценічні костюми та
взуття для учасників художньої самодіяльності будинку культури на суму
42.3 тис.грн., одяг сцени на суму 21.9 тис.грн., стійки для мікрофонів та
шнури на суму 2,7 тис. грн., пульт на суму 10,2 тис. грн.
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- Радовельською територіальною громадою проплачено за пошиття
сценічного взуття для учасників художньої самодіяльності будинку культури
на суму 16.5, продовжено ремонт приміщення будинку культури на суму
63,1 тис.грн. Проведено капітальний ремонт сільського клубу с. Пояски на
суму 205762,80 грн.
За рахунок коштів депутата Верховної Ради Арешонкова В.Ю.
придбані сценічні костюми для вокального ансамблю будинку культури с.
Корощино на суму 8.5 тис.грн.
За рахунок батьківської плати для музичної школи придбано скрипку
на суму 3.2 тис.грн. Придбано 4 стенди на суму 4.9 тис. грн. та 2 дошки на
суму 2.8 тис. грн. для теоретичних класів музичної школи.
Районною радою виділено 10.0 тис. грн. на придбання літератури.
За рахунок коштів Олевської міської ради придбано системний блок
для музичної школи на суму 6.0 тис. грн., літератури на суму 5.0 тис. грн.,
компресори звуку для РБК на суму 9.9 тис.грн.
Відповідно до державної програми « Українська книга »до бібліотек
району надійшло літератури на суму 106.5 тис.грн.
За рахунок коштів депутатів обласної ради С.М.Крамаренка та О.В.
Ніколайчука придбано 2 радіомікрофони та 2 дірек-бокс на суму 15.0 тис.
грн.
За 9 місяців 2016 року відповідно до нормативних актів, за рішеннями
виконкомів територіальних громад, об’єднано клубні та бібліотечні заклади в
селах Хмелівка, Сердюки, Джерело, закрито клуб в с. Артинськ.
В зв’язку з недостатнім фінансуванням галузі проблемними питаннями
залишається низька матеріально - технічна база закладів, капітальні та
поточні ремонти приміщень, капітальні ремонти систем опалення ( 13
приміщень не опалюються ).
На обліку у відділі у справах сім’ї, молоді та спорту знаходиться 697
сімї, в яких виховується 2402 дітей. Протягом року на облік поставлено 84
багатодітні сім’ї.
Охоплено оздоровленням та відпочинком 380 дітей шкільного віку, що
становить 10 % від загальної кількості дітей.
Впродовж 9-ти місяців 2016 року виявлено та поставлено на первинний
облік 6 дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування, всі
вони влаштовані під опіку громадян.
Станом на 31.09.2016 року на місцевому обліку з усиновлення
перебувало 37 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із
них: 30 дітей, влаштовано в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу
(79,47%), в сім’ї опікунів, піклувальників - 4 дітей (10,25%).
Активно здійснюють свою діяльність щодо створення необхідних умов
для гармонійного виховання, фізичного розвитку, змістовного відпочинку
дітей та молоді Олевська дитячо-юнацька спортивна школа та Олевська
дитяча спортивна школа боротьби, в яких виховується 456 вихованців.
Працівниками Олевського РВ УМВС вживалися організаційні та
практичні заходи по організації охорони громадського порядку на вулицях та
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громадських місцях м. Олевськ та населених пунктів району, у т.ч. під час
проведення масових заходів.

ІІІ. Мета і основні завдання Програми
Метою Програми є збереження та зміцнення економічного
потенціалу, забезпечення сталого розвитку соціальної та гуманітарної сфер,
підвищення рівня та якості життя населення завдяки розв’язанню існуючих
проблем, максимальному використанню внутрішнього потенціалу та
зовнішніх можливостей району, збереженню та створенню нових робочих
місць, реалізації проектів регіонального розвитку, визначених у Плані заходів
на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на
період до 2020 року в умовах впровадження реформи децентралізації та
інших реформ, започаткованих на державному рівні.
Основними завданнями Програми є:
створення умов для економічного зростання шляхом сприяння
залученню інвестицій та впровадженню підприємствами інноваційних і
інвестиційних проектів, спрямованих на виробництво конкурентоспроможної
продукції із застосуванням ресурсозберігаючих технологій, надання їм
всебічної підтримки (юридична, організаційна, презентаційна тощо);
забезпечення ефективного використання земельних ресурсів;
всебічна підтримка підприємницької діяльності шляхом усунення
адміністративних та організаційних перешкод, надання комплексу
інформаційно-консультаційних послуг та розвитку інфраструктури
підтримки малого і середнього бізнесу;
створення сприятливих умов для задоволення законних потреб
громадян в адміністративних послугах належної якості;
забезпечення підвищення ефективності та надійності функціонування
житлово-комунального господарства;
сприяння запровадженню енергозберігаючих заходів у комунальній і
бюджетній сферах та стимулювання населення до їх впровадження;
проведення реконструкції та капітального ремонту дорожньої
інфраструктури;
сприяння розвитку соціально-орієнтованої системи торгового
обслуговування населення, зокрема шляхом проведення продовольчих
ярмарків;
сприяння вжиттю відповідними органами заходів з легалізації
заробітної плати та забезпеченню зайнятості працездатного
населення;
реалізація
механізмів
фінансової
та
іншої
підтримки
малозабезпечених
верств
населення,
демобілізованих
учасників
антитерористичної операції та сімей загиблих в антитерористичній операції;
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забезпечення якісних і доступних медичних послуг, запобігання росту
захворювань;
забезпечення сучасної і якісної освіти;
підтримка культурної інфраструктури та розширення культурного
простору;
сприяння задоволенню інтересів громадян у фізичній культурі і
спорті;
підтримка процесу об’єднання територіальних громад та
забезпечення конструктивної взаємодії з громадами, що об’єдналися;
залучення державних та інвестиційних коштів для реалізації проектів
регіонального розвитку;
забезпечення безпеки життєдіяльності та стабільної екологічної
ситуації;
зміцнення законності та правопорядку;
забезпечення відкритості і прозорості, об’єктивного та всебічного
інформування територіальної громади району про діяльність органів
виконавчої влади.
ІV. Головні проблеми та основні напрями соціально-економічного
розвитку району у 2017 році
1.Забезпечення соціально-економічного розвитку району
1.1.Бюджетно-фінансова політика
Проблемні питання
Недостатня фінансова спроможність місцевих бюджетів для повного
забезпечення фінансування захищених статей видатків по бюджетних
установах. Незабезпеченість бюджетних установ району коштами на
заробітну плату у загальній сумі 9,5 млн. грн.
Недостатньо спроможні територіальні громади.
Основні напрями діяльності
Забезпечення наповнюваності бюджетів усіх рівнів шляхом створення
сприятливих умов для розвитку підприємництва, поліпшення фінансового
стану підприємств за рахунок підвищення конкурентоспроможності
виробництва, проведення раціональної та ефективної податково-бюджетної
політики, дотримання жорсткої фінансової дисципліни, підвищення
результативності бюджетних видатків.
Ефективне використання регіональних фінансових ресурсів, коштів
місцевих бюджетів, інших регіональних позабюджетних джерел та суб’єктів
господарювання для реалізації визначених у Програмі заходів соціальноекономічного розвитку регіону.
Підвищення рівня взаємодії місцевих органів виконавчої влади та

17

органів місцевого самоврядування щодо забезпечення збільшення
надходжень до місцевих бюджетів та забезпечення фінансової спроможності
територіальних громад.
Поліпшення співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування з фіскальними органами із залучення платежів до
бюджету, забезпечення на цій основі виконання завдань зі збору до
державного бюджету та показників надходження до місцевих бюджетів,
затверджених радами, та вжиття ефективних заходів, спрямованих на
зменшення податкового боргу по платежах до бюджетів усіх рівнів.
Налагодження партнерських відносин із платниками податків та
подальше підвищення рівня добровільної сплати платежів.
Посилення контролю за правомірністю обчислення та справляння
орендної плати за землю до місцевих бюджетів.
Активізація роботи з виявлення фізичних осіб, праця яких
використовується суб’єктами господарювання без укладання трудових угод,
та сплати податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів.
Проведення спільно з органами місцевого самоврядування
інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення, на підприємствах
щодо переваг отримання легальних доходів.
Фінансова підтримка реалізації інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку.
Сприяння фінансовій підтримці об’єднаних територіальних громад з
метою забезпечення їх ефективного функціонування.
Недопущення виникнення кредиторської заборгованості у бюджетній
сфері.
Забезпечення економного та ефективного використання енергоносіїв,
скорочення видатків місцевого бюджету, передбачених на транспортні
послуги, зв’язок, представницькі витрати тощо.
Очікувані результати
Своєчсне фінансування затверджених видатків.
Забезпечення створення фінансової основи для:
планомірного досягнення стратегічних цілей регіонального розвитку;
досягнення визначених у Програмі параметрів соціально- економічного
розвитку та реалізації визначених напрямів діяльності;
забезпечення соціальних гарантій для населення, підвищення рівня
життя населення.
Прогнозний обсяг доходів місцевих бюджетів (без трансфертів з
Державного бюджету) складе 55,2 млн. грн., у т. ч. обсяг доходів загального
фонду -51,60 млн. грн., спеціального фонду – 3,6 млн. грн.
Збір податків та платежів до Державного бюджету, що контролюються
територіальними органами Головного управління ДФС у Житомирській
області, у порівнянні з очікуваними у 2016 році зросте на 0,6 % .
Податковий борг до місцевих бюджетів зменшиться на 4,3 %.
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1.2. Інвестиційна політика
Проблемні питання
Суперечливість законодавчої бази, що регулює питання інвестиційної
діяльності на території України.
Нерозвиненість механізмів державно-приватного партнерства.
Скасування спеціального режиму інвестиційної діяльності на
територіях, постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, та у
зв’язку з цим нерівномірний рівень інвестиційної привабливості окремих
територій.
Затяжні процедури відведення земельних ділянок інвесторам для
здійснення господарської діяльності.
Обтяжливий процес підключення енергопотужностей, необхідних для
реалізації нових інвестиційних проектів.
Основні напрями діяльності
Постійне оновлення бази даних інвестиційних пропозицій, вільних
земельних ділянок та незадіяних виробничих приміщень, які можуть бути
запропоновані інвесторам для реалізації інвестиційних проектів.
Забезпечення інформаційного супроводу інвесторів, а також супроводу
інвесторів при проходженні реєстраційних та дозвільнопогоджувальних
процедур.
Налагодження постійного контакту місцевих органів влади із
суб'єктами господарської діяльності з метою вивчення їх потенційних
виробничих, ресурсних, економічних можливостей та потреб у залученні
інвестицій.
Налагодження співпраці з суб’єктами господарської діяльності у
рамках реалізації проектів державно-приватного партнерства.
Сприяння участі суб’єктів господарювання у програмах міжнародної
технічної допомоги, міжнародного співробітництва, співпраці з донорськими
організаціями щодо залучення коштів для фінансування інвестиційних
проектів.
Розробка та періодичне оновлення рекламно-іміджевої продукції та
інформаційно-презентаційних матеріалів про району.
Висвітлення успішних практик інвестування у засобах масової
інформації.
Проведення навчальних семінарів, нарад, круглих столів для
представників органів місцевого самоврядування, відповідальних за перебіг
інвестиційних процесів.
Інструменти виконання
Програма залучення інвестицій в економіку області на 2016 - 2020
роки.

19

Розпорядження голови облдержадміністрації від 26.03.2012 № 88 «Про
забезпечення комплексного розвитку інвестиційної та інноваційної
діяльності в Житомирській області».
Розпорядження голови облдержадміністрації від 27.08.2014 № 246
«Про
утворення
ради
з
питань
залучення
інвестицій
при
облдержадміністрації».
Програма залучення інвестицій в економіку Олевського району
Житомирської області на 2016-2020 роки.
Очікувані результати
Зростання позитивного інвестиційного іміджу Олевського району
Житомирської області.
Налагодження нових контактів між суб’єктами господарювання району
та іноземними інвесторами.
Створення нових робочих місць та збільшення надходжень платежів до
бюджету.
1.3. Зовнішньоекономічна діяльність та розвиток міжнародного
співробітництва
Проблемні питання:
Переважання в структурі експорту сировинних товарів, що мають
незначну частку доданої вартості.
Низька конкурентоспроможність окремих видів експортної продукції
виробничо-технічного призначення та товарів широкого вжитку.
Необхідність підвищення рівня поінформованості підприємницьких
структур, населення, державних службовців щодо напрямів розвитку
співпраці між Україною та Європейським Союзом.
Основні напрями діяльності:
Активізація роботи у напрямку розвитку вже існуючих та налагодження
нових міжрегіональних зв’язків району, а також формування позитивного
міжнародного іміджу району.
Вивчення та прогнозування кон’юнктури ринків, пошук нових ринків
збуту для продукції, що експортувалася до Російської Федерації.
Нарощування обсягу експорту району на зовнішніх ринках та створення
умов для активації зовнішньоекономічної діяльності.
Забезпечення реалізації євроінтеграційної політики України в районі.
Активізація роботи щодо залучення, використання та моніторингу
міжнародної технічної допомоги.
Інформаційна підтримка підприємств-експортерів Олевщини в
розширенні їхньої присутності на міжнародних торговельних ринках та в
пошуку бізнес-партнерів за кордоном.
Промоція товарів і послуг, виробниками яких є підприємства району, на
зовнішньому ринку, представлення продукції на регіональних, національних
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та міжнародних виставках, економічних форумах; використання Інтернетканалів і медіа- ресурсів тощо;
Підвищення рівня поінформованості підприємницьких структур,
населення, державних службовців щодо напрямів розвитку співпраці між
Україною та Європейським Союзом.
Інструменти виконання:
Програма залучення інвестицій в економіку Житомирської області на
2016-2020 роки.
Розпорядження голови облдержадміністрації від 29.10.2014 № 313 «Про
затвердження плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між
Україною та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з
атомної енергії і їхніми державами - членами на 2014 рік.
Програма залучення інвестицій в економіку Олевського району на 20162020 роки.
Очікувані результати:
Збільшення експорту товарів та послуг підприємств району.
1.4. Інноваційний розвиток
Проблемні питання:
Значна зношеність обладнання та застаріла матеріально-технічна база.
Дефіцит фінансових ресурсів і слабкий розвиток інфраструктури.
Недосконалість та недостатність інформаційного забезпечення
інноваційної діяльності підприємств.
Відсутність попиту на продукцію та кваліфікованого персоналу.
Недосконала нормативно-правова база регулювання інноваційної
діяльності в Україні.
Недостатня ефективність інструментів державної підтримки інновацій.
Основні напрями діяльності:
Популяризація інноваційного потенціалу та підвищення обізнаності в
сфері інноваційної діяльності.
Налагодження належної взаємодії між суб’єктами інноваційної
діяльності та виробничими підприємствами району.
Формування мережі науково-технічної та інноваційної інфраструктури.
Інструменти виконання:
Розпорядження голови обласної державної адміністрації: від 11.12.2007
№ 422 «Про організацію діяльності у сфері інноваційного розвитку області»;
від 26.03.2012 № 88 «Про забезпечення комплексного розвитку інвестиційної
та інноваційної діяльності в Житомирській області»; від 23.05.2012 № 181
«Про заходи щодо сприяння в активізації інноваційної діяльності».
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Очікувані результати:
Зростання кількості інноваційно-активних підприємств в районі.
Формування сприятливого інноваційного клімату, задіяння всіх
необхідних механізмів та стимулів для підвищення зацікавленості
підприємств у впровадженні нових технологій.
1.5. Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій
Проблемні питання:
На території району земельні ділянки використовуються установами та
організаціями без належного оформленого права користування.
Необхідно оновити нормативно грошову оцінку земель по 4 населених
пунктах: с.Зольня, с.Ковалівка, с.Сердюки, смт. Нові Білокоровичі .
Необхідно забезпечити еколого-економічне дотримання сівозмін та
впорядкування угідь сільськогосподарськими господарствами: П(ПО)СП
«Іскра», ТОВ «Мрія Олевськ -2012», ТОВ «Агроритм Полісся», ТОВ «Лугіни
агро».
Необхідність рекультивації земель, порушених внаслідок незаконного
видобування бурштину на теритії Замисловицької, Тепеницької, Лопатицької
та Юрівської сільських рад.
Основні напрямки діяльності:
Забезпечення виготовлення повторної нормативної грошової оцінки
земель 4 населених пунктів (с.Зольня, с.Ковалівка, с.Сердюки, смт. Нові
Білокоровичі), потреба в коштах із місцевих бюджетів складає 80 тисяч грн.
Провести інвентаризацію земель населених пунктів на
площі 7,6 га. ( Зольнянська сільська рада – 5 га, Бучманівська селищна рада –
2,6 га).
Проведення вишукувальних робіт, розробка проектної документації по
рекультивації порушених земель, поліпшення сільськогосподарських та
лісогосподарських угідь.
Інструменти виконання:
Земельний кодекс України.
Закон України «Про землеустрій».
Закон України «Про охорону земель».
Закон України «Про оцінку земель»
Закон України «Про державний земельний кадастр».
Закон України «Про державну реєстрацію речових прав про нерухоме
майно та їх обмежень».
Очікувані результати:
Проведення інвентаризації земельних ділянок, дозволить внести
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відповідні відомості до державного земельного кадастру та визначити
земельні ділянки, які використовуються не за цільовим призначенням або
взагалі не використовуються, або з подальшим їх вилученням в зв'язку з
неефективним використанням.
Проведення рекультивації земель порушених внаслідок незаконного
видобування бурштину на території району забезпечать раціональне
використання земельних ресурсів, поліпшення якості грунтів.
Створення громадських пасовищ, збільшення надходжень до місцевих
бюджетів.
1.6. Регуляторна політика та розвиток підприємництва
Проблемні питання:
Недосконалість нормативно-правової бази у сфері ведення
підприємницької діяльності.
Недостатня гнучкість та адаптованість підприємств щодо зміни
факторів впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.
Слабка підтримка держави щодо виходу вітчизняних підприємств на
зовнішні ринки.
Брак спеціальних знань і навичок.
Недостатня розвиненість інфраструктури підтримки суб’єктів
підприємництва.
Слабке забезпечення рівноправної та справедливої участі суб’єктів
господарювання у державних та регіональних тендерах.
Недоступність фінансово-кредитних ресурсів.
Відсутність мотивації до інвестиційної та інноваційної діяльності.
Низький рівень обізнаності суб’єктів підприємницької діяльності щодо
можливостей використання міжнародної технічної допомоги.
Порушення суб’єктами господарювання норм і гарантій з оплати праці,
використання роботодавцями робочої сили без оформлення трудових
відносин.
Основні напрями діяльності:
Забезпечення повноти та якості виконання положень державної
регуляторної політики.
Сприяння у залученні суб’єктів малого і середнього бізнесу до участі у
програмах з надання фінансово-кредитної підтримки, у тому числі
міжнародної технічної допомоги, а також за рахунок донорських організацій.
Вивчення можливості надання фінансової підтримки суб’єктам малого
і середнього підприємництва за рахунок часткового відшкодування
відсоткових ставок за банківськими кредитами на реалізацію бізнес-проектів.
Популяризація підприємницької діяльності.
Забезпечення доступу суб’єктів підприємництва до інформації про
вільне нерухоме майно державної і комунальної власності, що може бути
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запропоноване суб’єктам малого і середнього підприємництва до
приватизації або передачі в оренду.
Комплексна інформаційно-консультаційна підтримка (доступні
консультації, семінари, тренінги, інтернет-ресурси, друковані матеріали,
засоби масової інформації).
Стимулювання розвитку інноваційних форм підприємництва.
Залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до процесів
здійснення публічних закупівель.
Підвищення рівня підприємницької професійної освіти населення.
Залучення суб’єктів підприємницької діяльності до участі у
виставково-ярмаркових заходах.
Сприяння
створенню
об’єктів
інфраструктури
розвитку
підприємництва.
Інструменти виконання:
Комплексна програма розвитку малого і середнього підприємництва у
Житомирській області на 2017-2020 роки (проект).
Комплексна програма розвитку малого і середнього підприємництва у
Олевському районі Житомирської області на 2017-2020 роки (проект).
Очікуваний результат:
Збільшення кількості суб’єктів малого і середнього підприємництва
через забезпечення функціонування дієвої інфраструктури сприяння
підприємництву.
Забезпечення можливості отримати інформаційноконсультаційну
підтримку при підготовці інноваційних проектів.
Розширення механізмів ресурсної підтримки суб’єктів підприємницької
діяльності.
Створення
умов
для
розвитку
інфраструктури
підтримки
підприємництва.
Зростання кількості малих підприємств у розрахунку на 10 тисяч осіб
наявного населення до 2%.
Підвищення ролі органу виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування у підтримці розвитку суб’єктів підприємництва.
1.7. Надання адміністративних послуг
Проблемні питання
Відсутні заходи щодо приведення актів законодавства органами
центральної влади у відповідність із вимогами Закону України «Про
адміністративні послуги», що регулюють відносини з надання
адміністративних послуг, які повинні надаватися через центри надання
адміністративних послуг.
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Не розроблений новий систематизований закон щодо врегулювання
порядку оплати та розміру адміністративних зборів, цільове використання
коштів, що надходять від сплати таких адміністративних зборів.
Відсутність інформаційних технологій для надання послуг, зокрема
системи електронного документообігу між ЦНАПом та суб’єктами надання
даних послуг, створення Єдиного державного порталу адміністративних
послуг, електронізація окремих послуг.
Недостатнє фінансування центрів надання адміністративних послуг.

-

-

Всього

Інші джерела фінансування

Проведення
монтажних робіт
на встановлення
кондиціонера в зоні
очікування
Придбання та
монтаж грат на
вікна
Канцтовари,

Місцеві бюджети

-

Обласний бюджет

Матеріальнотехнічне
забезпечення:

Прогнозовані обсяги та джерела
фінансування у 2016 році (тис.грн)
У тому числі
Держав ний бюджет

1.

Потреба в коштах на реалізацію заходу

Перелік
заходів

Термін виконання

№
з/п

Виконавці

Основні напрями діяльності
Врегулювання нормативно-правової бази у сфері надання
адміністративних послуг.
Дерегуляція (загальне скорочення кількості адміністративних послуг)
та адміністративне спрощення процедур надання конкретних послуг.
Впорядкування ситуації з оплатою адміністративних послуг, розподілу
даних зборів між суб’єктами надання даних послуг та ЦНАП.
Загальне підвищення якості надання адміністративних послуг за
рахунок реформи місцевого самоврядування та адміністративнотериторіального устрою через інструменти делегування повноважень,
особливо це стосується базових послуг.
Максимальне забезпечення прозорості, доступності та зручності для
суб’єктів звернення, скорочення часу та витрат населення для отримання
адміністративних послуг.

34,5

34,5

-

-

34,5

-

ЦНАП

2017

2,5

2,5

-

-

2,5

-

ЦНАП

2017

20,0

20,0

-

-

20,0

-

ЦНАП

2017

6, 0

6,0

-

-

6,0

-

Очікуваний
результат від
реалізації заходів

Створення
комфортних умов
для
обслуговування
населення
Охорона
приміщення
Покращення

25
бланки

-

Обслуговування
оргтехніки,
заправка
картриджів

ЦНАП

2017

6,0

6,0

-

-

6,0

-

якості
обслуговування
населення
Покращення
якості
обслуговування
населення

Інструменти виконання
Закон України № 5203-УІ «Про адміністративні послуги».
Закон України № 2806-ІУ «Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності».
Закон України №191-VIII "Про внесення змін у деякі законодавчі акти
України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)".
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014р. № 523-р
«Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади
через центри надання адміністративних послуг».
Розпорядження голови райдержадміністрації № 100 від 04.06.2014р.
«Про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг
Олевської РДА».
Розпорядження голови райдержадміністрації № 81 від 16.05.2014р.
«Про затвердження Положення про відділ надання адміністративних послуг
Олевської РДА».
Розпорядження голови райдержадміністрації № 154 від 17.09.2014р.
«Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через
Центр надання адміністративних послуг Олевської РДА».
Очікувані результати
Покращення якості надання адміністративних послуг, організація
надання всіх або найбільш поширених адміністративних послуг відповідно
до критеріїв до стандартів Концепції розвитку системи надання
адміністративних послуг органами виконавчої влади, схваленої Кабінетом
Міністрів України. Зокрема, результативності надання адміністративної
послуги (спрямованості на позитивне вирішення справи); своєчасності
(надання послуги у терміни, обумовлені нормативно-правовими актами);
доступності (доступ до приміщення, доступ до бланків); інформування
заявника (телефонне оповіщення про результат послуги); зручності
(можливість звернення як особисто у ЦНАП, так і засобами поштового та
електронного зв’язку); відкритості інформації щодо адміністративних послуг
(вільний доступ до інформації щодо порядку надання послуг, зразки
заповнення документів, що розміщені на інформаційних стендах, на сайті
райдержадміністрації, надання консультативної допомоги); захисту
інформації (створення умов, що забезпечують збереження персональних
даних споживачів, зокрема сигналізація, гратування вікон тощо).
1.8. Розвиток конкуренції та демонополізації
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Проблемні питання
Повільний розвиток конкурентного середовища в галузях паливноенергетичного комплексу, транспорту та зв’язку.
Складність дозвільних і контрольних процедур, необхідних для
початку здійснення та припинення господарської діяльності, що негативно
впливає на входження нових суб’єктів господарювання на товарні ринки та
закріплення на них.
Недостатній розвиток ринкової інфраструктури, яка б забезпечувала
вільний та недискримінаційний доступ суб’єктам господарювання до
фінансових ресурсів, торговельних майданчиків, каналів руху товарів,
ринкової інфраструктури та засобів рекламування.
Основні напрями діяльності
Здійснення заходів щодо демонополізації економіки, підтримки
суб’єктів господарювання, які сприяють розвитку конкуренції.
Забезпечення дотримання вимог законодавства про захист економічної
конкуренції на соціально важливих ринках товарів та послуг.
Сприяння розвитку добросовісної конкуренції.
Очікувані результати
Забезпечення економічного зростання, покращення
ефективного функціонування товарних ринків та сфери послуг.
Задоволення потреб споживачів.
2.

умов

для

Розвиток реального сектору економіки, інфраструктури та
сфери послуг

2.1.Промисловість
В цілому економічна ситуація в сфері промисловості у районі
спостерігається стабільною, є динаміка росту в розрізі окремих галузей.
Обсяг реалізованої промислової продукції у 2015 році становив 76237,2
тис. грн. В порівняні з 2014 роком ріст склав 13986,1 тис. грн. або на 22,5%.
За очікуваними показниками обсяг реалізованої промислової продукції у
2016 році становитиме в межах 81058,4 тис. грн., при цьому приріст складе
4821,2 тис. грн. або 6,3%. За прогнозними показниками у 2017 році обсяг
реалізованої промислової продукції становитиме 85183,2 тис. грн., що в
порівняні до 2016 року збільшиться на 5,1%.
Позитивну динаміку у промисловості в останні роки набирає галузь
виробництва деревини та виробів з неї, питома вага якої серед галузей
промисловості становить 69,8%.
Скорочення обсягів реалізації готової продукції спостерігається у
хімічній галузі 6,7%.
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Проблемні питання
Основні проблеми розвитку сучасної промисловості нашого району
зумовлені кризовим станом в державі, який став наслідком не проведення
радикальних економічних реформ. Внаслідок цього зростають простої,
безробіття, дають про себе знати порушені виробничо-територіальні зв'язки
тощо. Дуже високий рівень морального і фізичного спрацювання
промислового обладнання. Якість продукції, що випускається,
неконкурентноздатна не лише на зовнішньому, але й на внутрішньому ринку.
Значні проблеми і в розміщенні та територіальній організації
промислового виробництва. Вони зумовлені нерівномірністю розвитку
промисловості, нераціональним розміщенням, їх територіальною
несумісністю, неефективною системою виробничо-територіальних зв'язків.
Основні напрями діяльності
Створення сприятливих умов для розвитку виробництва.
Реалізація завдань програми залучення інвестицій в економіку на 2016
– 2020 роки:
- реалізація заходів Програми економічного і соціального розвитку
Олевського району на 2017 рік;
- розширення асортименту промислової продукції, збільшення обсягів
виробництва та реалізації продукції, пошук та розширення ринків збуту.
Освоєння на деревообробних підприємствах району технологій
поглибленої переробки деревини.
Залучення промислових підприємств до участі у виставці «Барвиста
Україна».
Впровадження нових технологічних процесів, освоєння нових видів
продукції.
Добувна промисловість
На протязі 2016 року спостерігається зростання обсягів реалізації
готової продукції в даній галузі, в першу чергу це обумовлено покращенням
становища на ДП «Олевськторф», на кінець року збільшення в даній галузі
становить 96% у відповідності до минулого року.
Основними напрямками діяльності в добувній галузі є впровадження
заходів по модернізації виробництва та впровадження нових технологічних
процесів. Прискорення роботи із підготовки нових ділянок для розробки
торфородовища та пошук нових ринків збуту готової продукції.
Очікуваний результат
Зростання обсягів реалізованої промислової продукції в діючих цінах в
2017 році планується на 1,6 %.
Харчова промисловість
З початку року в харчовій галузі спостерігається стабільна ситуація,
ріст готової продукції становить 2,3%.
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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 3 видів
нової продукції хлібобулочних виробів.
Поліпшення якості продукції.
Оновлення автомобільного парку ТОВ «Олевський хліб».
Підвищення експлуатаційної надійності устаткування.
Очікуваний результат
Збільшення обсягів реалізації продукції на 4%.
Виробництво деревини та виробів з неї
Протягом поточного року в даній галузі обсяги реалізації готової
продукції зросли на 2,3%
Основні напрями діяльності
Забезпечення раціонального використання наявних лісових ресурсів та
підвищення якості продукції.
Освоєння на деревообробних підприємствах району технологій
поглибленої переробки деревини.
ДП «Білокоровицьке лісове господарство», планується збільшення
обсягу реалізації продукції на 5%.
ДП «Олевське лісове господарство» планується збільшення обсягу
реалізації продукції на 5,5%, за рахунок придбання сушки для деревини, яка
забезпечить продукцію конкурентоспроможною на внутрішньому і
зовнішньому ринку.
ТОВ «ВУД – Трейд» планується збільшення обсягу реалізації продукції
на 6,1%.
КДК «Полісся» планується збільшення обсягу реалізації продукції на
1,5%.
Очікуваний результат
Середнє зростання реалізації готової продукції у даній галузі
становитиме 5,3%.
Виробництво неметалевих мінеральних виробів
Основні напрями діяльності
Модернізація обладнання (ТОВ «Металіст ОЗЕФ») що підвищить
ефективність роботи підприємства та переорієнтація на нові ринки збуту
продукції.
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Очікуваний результат
Зростання обсягів реалізації продукції підприємства на 1,2%
Хімічна промисловість
Основні напрями діяльності
Продовження роботи по впровадженню нових видів продукції,
спрямованих на економне використання матеріальних та енергетичних
ресурсів.
Посилення контролю якості вироблених лакофарбової продукції.
Провести роботу по перереєстрації підприємства ТОВ «Олімпик
Колор» за місцем здійснення діяльності.
Очікуваний результат
Зростання реалізації продукції у галузі на 4,8%.
2.2. Дорожньо-транспортний комплекс
Проблемні питання
Обсяги фінансування дорожнього господарства району забезпечують
нормативні потреби лише на 10%.
Зниження технічних характеристик покриття доріг.
Необхідність проведення капітальних ремонтів по підсиленню
покриття доріг.
Проведення ямкового ремонту не вирішує проблему доріг, а носить
лише сезонний характер.
Повільна заміна застарілого рухомого складу автобусів на маршрутах
загального користування, що не виходять за межі району.
Значна частина автобусів, що обслуговують пасажирів, не відповідають
умовам комфортності, у тому числі для перевезення осіб з обмеженими
можливостями.
Основні напрями діяльності
Забезпечення експлуатаційного утримання автомобільних доріг
загального користування.
Виконання основних заходів з безпеки дорожнього руху (встановлення
та заміна дорожніх знаків, аварійний ремонт бар’єрного огородження,
обслуговування та ремонт зовнішнього освітлення, відновлення дорожньої
розмітки).
Модернізація виробничо-технічної бази транспортного комплексу.
Забезпечення на кожному автобусному маршруті одного автобуса,
пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними
можливостями.
Встановлення на автобусах за рахунок перевізників системи GPS та
тахографів.
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Капітальний ремонт автодороги Чижівка-Городниця-КалинівкаОлевськ 85км+518км протяжністю до 86км+418км.
Інструменти виконання
Закон України «Про джерела фінансування дорожнього господарства».
Закон України «Про дорожній рух».
Закон України «Про автомобільні дороги».
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 № 198 «Про
затвердження Єдиних Правил ремонту і утримання автомобільних доріг,
вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони».
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2003 № 1731 «Про
затвердження Порядку спрямування коштів спеціального фонду державного
бюджету, призначених для фінансування розвитку мережі і утримання
автомобільних доріг України».
Очікувані результати
Утримання доріг загального користування 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.
Підвищення безпеки дорожнього руху та якості надання послуг при
перевезенні пасажирів, у тому числі для осіб з обмеженими фізичними
можливостями.
2.3. Агропромисловий комплекс
Проблемні питання
Неврегульованість земельних питань.
Диспаритет цін (закупівельні на сільгосппродукцію у відношенні до
роздрібних).
Відсутність високотоварних підприємств в районі.
Основні напрями діяльності
Запровадження доступних кредитів для сільгосппідприємств.
Відновлення податкових пільг для сільгоспвиробників.
Запровадження адресних державних дотацій на виробництво одиниці
продукції.
Відновлення пільгових цін на паливо мастильні матеріали та
електроенергію.
Розвиток переробної промисловості сільгосппродукції.
Залучення інвестицій для відродження галузі АПК.
Державна молодіжна політика на селі.
Основні напрями діяльності та заходи по їх реалізації у 2017 році.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування у
2017 році (тис. грн.)
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Інструменти виконання
Обласна Програма розвитку агропромислового розвитку Житомирської
області на 2016-2020 роки.
Районна Програма розвитку агропромислового комплексу Олевського
району на 2016-2020 роки.
Програма щодо підтримки стабільної епізоотичної ситуації на території
населених пунктів Олевського району на період 2015-2020 роки.
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 884
«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва та визнання такими,
що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 300
«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому
комплексі шляхом здешевлення кредитів».
Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 року № 587
«Про затвердження Порядку справляння збору та використання коштів на
розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства».
Очікувані результати
Збільшення валової продукції рослинництва (зернових, овочів,
картоплі, гречки, хмелю) з 1,1 тис. тонн до 1,5.
Нарощування поголів’я великої рогатої худоби на 100 голів, в тому
числі корів 20 голів та свиней – 25 голів, збільшення валового виробництва
молока, м’яса в живій вазі: досягти реалізації молока – 510 тонн, м’яса в
живій вазі – 35 тонн.
Підвищення продуктивності худоби: надій молока на 1 корову до 3500
кг, середньодобові прирости на вирощуванні і відгодівлі до 450 грам..
Збільшення виробництва радіопротекторної продукції (меду) з 16 кг до
18 кг на одну сім’ю.
Забезпечення необхідною кількістю вакцини проти сибірки, сказу,
чуми; діагностикумів для дослідження на туберкульоз, лейкоз, бруцельоз
домашніх і сільськогосподарських тварин у відповідності до потреби за
рахунок коштів районного бюджету.
2.4. Житлово-комунальне господарство та енергозбереження
Проблемні питання
Велика кількість застарілого житлового фонду, який призводить до
суттєвого погіршення умов проживання людей.
Поганий технічний стан та значна зношеність основних фондів у
водопровідно-каналізаційному господарстві.
Недостатня поінформованість населення про можливості та переваги
програм (механізмів) державної та місцевої підтримки у питанні
впровадження у житловому секторі енергоефективних заходів.
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Відсутність коштів на будівництво полігонів твердих побутових
відходів.
Основні напрями діяльності
Забезпечення застосування на підприємствах житловокомунального
господарства новітніх енергоефективних технологій, обладнання та
матеріалів.
Створення умов для надання якісних послуг із вивезення та переробки
побутових відходів, використовуючи сучасні методи і технології та
зменшуючи екологічне навантаження на навколишнє природне середовище
та здоров`я людини.
Стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів.
Організація діяльності з масової популяризації програм (механізмів)
державної та місцевої підтримки населення у питанні впровадження у
житловому секторі енергоефективних заходів.
Інструменти виконання
Програма реформування водопровідно-каналізаційного господарства у
Житомирській області на 2012-2020 роки.
План заходів на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку
Житомирської області на період до 2020 року.
Програма стимулювання населення, ОСББ, ЖБК Житомирщини щодо
ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на
2015-2018 роки.
Програма стимулювання населення, об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків Олевського району щодо ефективного
використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2015-2018 роки.
Очікувані результати
Забезпечення сталої та ефективної роботи підприємств
житловокомунального господарства.
Зменшення кредиторської заборгованості.
Збільшення кількості квартир та будинків, у яких встановлено
енергоефективне обладнання та матеріали.
Покращення якості житлово-комунальних послуг.
Беззбиткова діяльність підприємств галузі.
Залучення інвестицій у технічне переоснащення об’єктів житловокомунального господарства.
Надання фінансової підтримки населенню району на впровадження
енергоефективних заходів.
2.5. Розвиток туризму
Проблемні питання
Недостатній рівень розвитку внутрішнього туризму.
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Низький рівень поінформованості туристів про туристичні маршрути та
об’єкти туристичної інфраструктури району.
Недостатнє
залучення
інвестицій
у
розбудову
туристичної
інфраструктури області.
Основні напрями діяльності
Сприяння реалізації проектів щодо розвитку внутрішнього та в’їзного
туризму.
Представлення туристичного потенціалу району на міжобласних
туристичних виставкових заходах.
Організація регіональних виставок, конференцій, фестивалів,семінарів,
рекламно-інформаційних турів.
Інструменти виконання
План заходів на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку
Житомирської області на період до 2020 року.
Очікувані результати
Збільшення кількості внутрішніх та в’їзних туристів та екскурсантів.
Створення сприятливих умов для задоволення потреб мешканців та
туристів у відпочинку на території району.
2.6. Розвиток внутрішньої торгівлі
Проблемні питання
Відсутність законодавства про внутрішню торгівлю призводить до
відсутності комплексного нормативного регулювання відносин у сфері
внутрішньої торгівлі.
Зниження купівельної спроможності населення.
Недосконалість системи контролю за якістю і безпекою продукції, робіт,
послуг, яка б гарантувала споживачам придбання товарів належної якості.
Наявність стихійних торговельних місць та торгівлі з рук у
невстановлених місцях.
Основні напрями діяльності
Подальший
розвиток
сучасної
торговельної
інфраструктури
споживчого ринку з пріоритетним орієнтиром на забезпечення населення
району широким асортиментом якісних товарів та послуг.
Сприяння розвитку пересувної торгівлі для обслуговування населених
пунктів без стаціонарної торговельної мережі, а також у разі необхідності
торгівлі товарами складного асортименту в населених пунктах.
Забезпечення зростання обсягів роздрібного товарообороту за рахунок
залучення суб’єктів підприємницької діяльності сфери торгівлі до участі в
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ярмаркових заходах, насичення торговельної мережі продуктами харчування
та непродовольчими товарами місцевих товаровиробників.
Подальше переобладнання та реконструкція об’єктів на Олевському
кооперативному ринку споживчої кооперації.
Впорядкування несанкціонованої торговельної діяльності.
Інструменти виконання
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833 «Про
затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил
торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів».
Спільний наказ Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної
податкової адміністрації України та Державного комітету стандартизації,
метрології та сертифікації України від 26.02.2002 № 57/188/84/105,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.03.2002 за № 288/6576
«Про затвердження Правил торгівлі на ринках» (із змінами).
Програма модернізації матеріально-технічної бази кооперативних
ринків по Житомирській обласній спілці споживчих товариств на 2016-2020
роки.
Очікувані результати
Оборот роздрібної торгівлі району у 2017 році збільшиться у
порівнянні з очікуваними даними 2016 року на 15%.
Продовжиться будівництво малих архітеркурних форм (кіосків) на
Олевському кооперативному ринку.
3.Доходи населення та розвиток ринку праці
3.1. Заробітна плата
Проблемні питання:
Низькі темпи зростання номінальної заробітної плати.
Очікуване скорочення рівня реальної заробітної плати.
Застосування режимів неповної зайнятості працівників.
Виплата значної частини заробітної плати «в конвертах».
Використання робочої сили без оформлення відповідно до законодавства
трудових відносин з роботодавцями.
Основні напрями діяльності:
Підвищення рівня середньої заробітної плати шляхом створення нових
робочих місць з високим рівнем заробітної плати.
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Вжиття ефективних заходів щодо легалізації трудових відносин та
детінізації доходів населення району, зокрема шляхом проведення постійної
роз’яснювальної роботи.
Очікувані результати:
Зростання розміру середньомісячної заробітної плати одного штатного
працівника в районі до 3200 грн. або на 3 % у порівнянні з очікуваним у 2016
році.
Зменшення частки працівників, яким нараховують заробітну плату
нижче прожиткового мінімуму.
3.2. Пенсійне забезпечення
Проблемні питання
Борги із платежів до Пенсійного фонду України, в тому числі
підприємств-банкрутів.
Незначні темпи зменшення боргу із страхових внесків економічноактивних платників.
Низька забезпеченість потреби на виплату пенсій власними коштами.
Основні напрями діяльності
Посилення в межах діючого законодавства заходів впливу на
платників-боржників та їх посадових осіб з метою скорочення заборгованості
перед Пенсійним фондом України.
Забезпечення своєчасного перерахунку пенсій та допомог, визначених на
державному рівні.
Очікувані результати
Підвищення в районі середнього розміру пенсії до 1600,00 грн.
Своєчасна та у повному обсязі виплата пенсій.
3.3. Ринок праці
Проблемні питання
Низька привабливість наявних вакансій для шукачів роботи через те,
що 89,6% заявлених вакансій із мінімальною заробітною платою.
Звужені можливості для працевлаштування у сільській місцевості.
Професійно-кваліфікаційний рівень незайнятих громадян не відповідає
сучасним вимогам ринку праці.
Основні напрями діяльності
Стимулювання створення нових робочих місць.
Забезпечення підвищення конкурентоспроможності осіб без професії,
особливо молоді та економічно активного населення.
Залучення до професійного навчання безробітних з числа учасників
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антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб.
Організація професійного навчання безробітних у відповідності до
потреб ринку праці на замовлення роботодавців.
Організація професійного навчання безробітних для відкриття власної
справи.
Підвищення кваліфікації безробітних, в тому числі робітників з
підвищенням кваліфікаційного рівня, розширення профілю, компетенції,
шляхом стажування або спеціалізації для безробітних з числа фахівців,
набуття додаткових знань з нових технологій, устаткування.
Вдосконалення професійної орієнтації шляхом підвищення престижу
робітничих професій, яких потребує ринок праці та які не користуються
популярністю у молоді; створення сприятливих передумов для професійного
самовизначення та самореалізації молоді; запобігання довготривалому
безробіттю, особливо серед осіб, які потребують додаткових гарантій у
сприянні працевлаштуванню; зміцнення впевненості безробітних у власних
силах та прагнення до трудової діяльності завдяки індивідуальному підходу
до кожної особи та надання адресних послуг.
Поглиблення взаємодії служби зайнятості з представниками владних
структур, роботодавцями та громадськими організаціями шляхом проведення
семінарів, зустрічей, круглих столів з метою роз’яснення існуючих
можливостей у задоволенні потреб роботодавців у висококваліфікованих
кадрах та в доборі підходящої роботи для населення.
Посилення мотивації до легальної зайнятості.
Інструменти виконання
Районна програма зайнятості населення на період до 2017 року.
Очікувані результати
Чисельність осіб, які отримуватимуть послуги служби зайнятості у
2017році, становитиме 2770 осіб.
Чисельність осіб, забезпечених роботою, становитиме 900 осіб, з них за
направленням служби зайнятості - 850 осіб.
Для започаткування власного бізнесу 15 безробітних отримають
виплату допомоги по безробіттю одноразово.
Підвищення конкурентоздатності робочої сили, забезпечення рівня
працевлаштування після професійного навчання на рівні 95%.
Шляхом отримання компенсації єдиного внеску роботодавцям буде
працевлаштовано 16 осіб.
Професійним навчанням буде охоплено 170 безробітних.
Підвищення конкурентоздатності робочої сили та забезпечення рівня
працевлаштування після професійного навчання на рівні 95%.
Прогнозна чисельність осіб старше 45 років, які матимуть право для
отримання ваучера, становитиме 1 особа.
У громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру
братимуть участь 61 особа.
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Послугами з професійної орієнтації скористається 96% безробітних.
4.Соціальний захист населення
Проблемні питання:
Зростання заборгованості за бюджетною програмою «Компенсація за
втрачене майно та оплата витрат у зв»язку із переїздом на нове місце
проживання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи».
Відсутність законодавчих актів, щодо врегулювання питання видачі
дублікатів посвідчень потерпілим від Чорнобильської катастрофи 4 категорії
та видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, 1 категорії з числа, що проживали на території зони посиленого
радіоекологічного контролю.
Відсутність державної підтримки на організацію пільгового
перевезення окремих категорій громадян.
Збільшення кількості учасників антитерористичної операції та членів
їх сімей, які потребують першочергової соціальної допомоги, у тому числі
матеріальної.
Основні напрями діяльності:
Забезпечення адресності соціальної допомоги інвалідам, ветеранам
війни та праці, пенсіонерам та малозабезпеченим сім’ям залежно від
майнового стану і доходів сім’ї.
Забезпечення виплат державних видів допомоги у розмірах, визначених
Державним бюджетом України на 2017 рік.
Забезпечення соціальних виплат громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи у розмірах, визначених Державним
бюджетом України на 2017 рік.
Забезпечення виплат грошової допомоги учасникам антитерористичної
операції та членам їх сімей, які потрапили у складні життєві умови.
Забезпечення виплати грошової допомоги членам сімей загиблих
учасників антитерористичної операції.
Очікувані результати:
Забезпечення соціального захисту громадян, які постраждали
внаслідок аварії на ЧАЕС згідно вимог ЗУ «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Забезпечення надання державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми
та малозабезпеченим сім’ям, субсидії на житлово-комунальні послуги і
тверде паливо та скраплений газ, компенсації фізичним особам які надають
соціальні послуги.
Забезпечення комплексного підходу до вирішення питання підтримки
учасників антитерористичної операції та їх родин.
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5.Охорона здоров’я населення
Проблемні питання
Незадовільна демографічна ситуація (старіння населення).
Стан здоров’я населення (захворюваність на серцево-судинну патологію,
онкологічні захворювання, соціально-небезпечні захворювання, психічні
захворювання, алкогольна, наркотична та тютюнова залежність тощо).
Необхідність формування нового механізму у фінансуванні галузі
охорони здоров'я (впровадження фінансування за надані послуги,
фінансування на основі пролікованого випадку на засадах DRG groupсистеми діагностично-споріднених груп).
Оптимізація ліжкового фонду лікарняних закладів з урахуванням потреб
населення у медичному обслуговуванні.
Недостатність коштів для оновлення матеріально-технічної бази
закладів охорони здоров’я, медичної апаратури та обладнання.
Основні напрями діяльності
Забезпечення закладів охорони здоров’я, що надають первинну
медичну допомогу, відповідним обладнанням, транспортними засобами та
кадрами.
Забезпечення профілактики та ранього виявлення захворюваності на
онкопатологію та туберкульоз.
Забезпечення медпрацівників житлом.
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2017 р.

120,0

120,0

-

-

120,0

-

2.

Забезпечення придбання
вакцин БЦЖ

КУ
«Олевськ
а ЦРЛ»

2017 р.

30,0

30,0

-

-

30,0

-

обласний бюджет

КУ
«Олевськ
а ЦРЛ»

державний бюджет

Забезпечення придбання
препаратів для лікування
дихальних розладів у
новонароджених (неосурф)

Перелік заходів

Всього

1.

№
п/п

Виконавці

фінансуванняінші джерела

у тому числі
місцеві бюджети

Потреба в коштах на реалізацію заходу

Термін виконання

Прогнозні обсяги та джерела
фінансування у 2017 році (тис. грн.)

Очікуваний
результат від
реалізації
заходу

КУ «Олевська центральна районна лікарня»
І. Поліпшення надання допомоги матерям і дітям
Цілодобове
надання екстреної
і невідкладної
допомоги

ІІ. Поліпшення надання допомоги хворим вірусним гепатитом В і С
1.

Забезпечення придбання
препаратів для лікування
хворих на вірусні гепатити

КУ
«Олевськ
а ЦРЛ»

2017 р.

25,0

25,0

-

20,0

5,0

Покращення
надання допомоги
хворим

70,0

20,0

Забезпечення
населення
безпечними
препаратами крові

198,0

-

Допомога
онкохворим

-

30,0

90,0

Подолання
епідемії
туберкульозу

350,0

50,0

-

Допомога хворим
на цукровий
діабет

-

ІІІ. Забір, переробка та зберігання компонентів донорської крові

1.

Придбання гемаконів та тест
смужок, компенсація донорам

КУ
«Олевськ
а ЦРЛ»

2017 р.

90,0

90,0

-

-

ІV. Придбання, зберігання, використання наркотичних засобів
1.

Забезпечення препаратами
хворих на онкологічні
захворювання

КУ
«Олевськ
а ЦРЛ»

2017 р.

198,0

198,0

-

-

V. Покращення роботи по ранньому виявленню туберкульозу
1.

Придбання рентген-плівки

КУ
«Олевськ
а ЦРЛ»

2017 р.

120,0

120,0

-

VI. Лікування хворих на цукровий діабет
1.

Забезпечення в препаратах
інсуліну та їх аналогах

КУ
«Олевськ
а ЦРЛ»

2017 р.

700,0

700,0

-

VII. Поліпшення матеріально-технічної бази
1.

Потреба в придбанні
медичного обладнання та
апаратури

КУ
«Олевськ
а ЦРЛ»

2017 р.

850,0

850,0

-

-

850,0

-

2.

Перекриття даху в
адмінкорпусі

КУ
«Олевськ
а ЦРЛ»

2017 р.

140,0

140,0

-

-

140,0

-

Покращення
медичного
обслуговування
населення

3.

Заміна вікон в адмінбудинку

КУ
«Олевськ
а ЦРЛ»

2017 р.

210,0

210,0

-

-

210,0

-

Економія
енергоресурсів

Покращення
якості
обслуговування
Покращення
якості
обслуговування
Покращення
якості
обслуговування

КЗ «Олевський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги»
1

Поточний ремонт ФП с.
Заборіччя

РЦ
ПМСД

2017

15,0

15,0

15,0

-

-

-

2

Поточний ремонт АЗПСМ
с. Зольня

РЦ
ПМСД

2017

22,0

22,0

22,0

-

-

-

3

Дооснащення структурних
підрозділів РЦПМСД
(мережі) згідно табеля
оснащення

РЦ
ПМСД

2017

8500,0

8500,0

8075,0

-

425,0

-
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Інструменти виконання
Регіональна цільова соціальна програма протидії ВІЛінфекції/СНІДУ на
2015-2018 роки.
Обласна
комплексна
програма
боротьби
з
онкологічними
захворюваннями (проект).
Обласна цільова соціальна програма протидії захворюванню на
туберкульоз (проект).
Обласна цільова соціальна програма профілактики діагностики та
лікування вірусних гепатитів (проект).
План заходів на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку
Житомирської області на період до 2020 року.
Очікувані результати
Поліпшення якості та ефективності надання медичних послуг центрами
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги.
Створення умов для надання високоспеціалізованої медичної допомоги
хворим з серцево-судинними захворюваннями.
Збільшення питомої ваги населення, що обслуговуються на засадах
сімейної медицини.
6. Освіта
Проблемні питання
Недостатність
коштів для розвитку матеріально-технічної бази
дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів.
Зниження рівня грунтових вод призвело до зниження рівня води в
шкільних колодязях, або до повної її відсутності у деяких школах.
Застарілі системи опалення в школах призводять до втрати тепла та
неефективного використання палива.
Застарілі котли є економічно неефективними та призводять до
перевикористання дров.
Відсутність якісних склопакетів в Олевському ЦХЕТУМі не дає
можливості витримати належний температурний режим в закладі.
Застаріла матеріально-технічна база дошкільних навчальних закладів,
шкіл, та недостатнє їх інформаційно-методичне забезпечення.
Основні напрями діяльності
Забезпечення доступності освіти.
Збереження здоров’я учнів, створення умов для їх повноцінного
харчування.
Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, і опорної школи
зокрема.
Активне впровадження різних форм організації дошкільної освіти.
Підвищення якості загальної середньої освіти шляхом подальшого
покращення матеріально-технічних та навчально-методичних умов навчання.
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Прогнозовані обсяги та джерела фінансування у
2017 р. (тис.грн.)

Очікуваний
результат
від
реалізації
заходу

інші джерела фінансування

місцеві бюджети

обласний бюджет

у тому числі
державний бюджет

Всього

Потреба в коштах на реалізацію заходу, тис.грн

№

Термін виконання

Перелік заходів

Виконавці

Підвищення рівня забезпеченості ЗНЗ комп’ютерною технікою.
Якісне кадрове забезпечення навчальних закладів.
Забезпечення гарячим харчуванням 100 % дітей учнів 1-4 класів та
дітей пільгової категорії.

Поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів, проведення капітальних ремонтів:
1

Реконструкція системи
опалення Новобілокоровицької
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №3 по вул. Фрунзе,1 в
смт Нові Білокоровичі
Олевського району
Житомирської області
Реконструкція головного
корпусу Олевської
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №3 з термосанацією
(утеплення фасадів, заміна
вікон, зовнішніх дверей та
утеплення покрівлі) по
вул.Пушкіна, 24-б в м.Олевськ
Житомирської області
Реконструкція системи
опалення Тепеницької
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів по вул. Левчука,27 в
с.Тепениця Олевського району
Житомирської області

Відділ
освіти

2017

900,0

900,0

900,0

-

-

-

Відділ
освіти

2017

8000,0

8000,0

8000,0

-

-

-

Відділ
освіти

2017

967,4

967,4

967,4

-

-

-

4

Капітальний ремонт котельні
Олевського навчальновиробничого комбінату
трудового навчання і
професійної орієнтації учнів по
вул. Пушкіна, 9-б в м.Олевськ
Житомирської області

Відділ
освіти

2017

334,0

334,0

334,0

-

-

-

5

Капітальний ремонт покрівлі
Олевського навчальновиробничого комбінату
трудового навчання і
професійної орієнтації учнів по
вул. Пушкіна, 9-б в м.Олевськ
Житомирської області

Відділ
освіти

2017

436,5

436,5

436,5

-

-

-

2

3

Забезпечен
ня
належного
теплового
режиму
навчальних
закладах
Економія
витрат на
енергоносії
забезпечен
ня
належного
теплового
режиму в
закладі
Економія
витрат на
енергоносії
забезпечен
ня
належного
теплового
режиму в
закладі
Економія
витрат на
енергоносії
забезпечен
ня
належного
теплового
режиму в
закладі
Економія
витрат на
енергоносії
забезпечен
ня
належного
теплового
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6

Капітальний ремонт покрівлі
Замисловицької
загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів по вул.Леніна,3 в
с.Замисловичі Олевського
району Житомирської області

Відділ
освіти

2017

500,0

500,0

500,0

-

-

-

7

Капітальний ремонт щодо
покращення енергозбереження
Олевської гімназії (утеплення
фасадів, заміна вікон, зовнішніх
дверей та утеплення покрівлі)
по вул Інтернаціональній,34 в
м. Олевськ Житомирської
області.

Відділ
освіти

2017

5619,4

5619,4

56194,4

-

-

-

8

Будівництво артсвердловини
в Копищенській
загальноосвітній школі І-ІІІ
ступенів по вул Партизанська
,31 в с.Копище Олевського
району Житомирської області.

Відділ
освіти

2017

100,0

100,0

100,0

-

-

-

9

Будівництво артсвердловини
в Олевській загальноосвітній
школі І-ІІІ ступенів №2 по вул
Шкільна,1 в м.Олевськ
Житомирської області.

Відділ
освіти

2017

100,0

100,0

100,0

-

-

-

10

Будівництво арсвердловини
в Олевській загальноосвітній
школі І-ІІІ ступенів №3 по вул
Пушкіна,24-б в м. Олевськ
Житомирської області.

Відділ
освіти

2017

100,0

100,0

100,0

-

-

-

11

Будівництво артсвердловини
в Хочинській загальноосвітній
школі І-ІІІ ступенів по вул
Шкільній,1 в с.Хочино
Олевського району
Житомирської області

Відділ
освіти

2017

100,0

100,0

100,0

-

-

-

12

Придбання станції
знезалізнення води для
Варварівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів по вул
Піонерській,20 в с. Варварівка
Олевського району
Житомирської області.

Відділ
освіти

2017

50,0

50,0

50,0

-

-

-

13

Придбання 26 склопакетів для
головного корпусу
Новобілокоровицької
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №3 по вул. Фрунзе,1 в

Відділ
освіти

2017

208,0

208,0

208,0

-

-

-

режиму в
закладі
Економія
витрат на
енергоносії
забезпечен
ня
належного
теплового
режиму в
закладі
Економія
витрат на
енергоносії
забезпечен
ня
належного
теплового
режиму в
закладі
Забезпечен
ня водою
харчоблоку
в школі,
налагоджен
ня питного
режиму
згідно
вимог.
Забезпечен
ня водою
харчоблоку
в школі,
налагоджен
ня питного
режиму
згідно
вимог.
Забезпечен
ня водою
харчоблоку
в школі,
налагоджен
ня питного
режиму
згідно
вимог.
Забезпечен
ня водою
харчоблоку
в школі,
налагоджен
ня питного
режиму
згідно
вимог.
Забезпечен
ня якісною
водою
навчальног
о закладу.

Енергозбер
еження
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14

15

смт Нові Білокоровичі
Олевського району
Житомирської області
Придбання 39 склопакетів для
Олевського Центру художньоестетичної творчості учнівської
молоді по вул. Гетьмана
Виговського, 30 в м. Олевськ
Житомирської області
Завершення будівництва
Олевської гімназії

1.

Придбання комп’ютерних
комплексів для
Олевської ЗОШ І-ІІІ ст №2
Новобілокоровицької ЗОШ І-ІІІ
ст №3
Хочинської ЗОШ І-ІІІ ст
Покровської ЗОШ І-ІІІ ст
Варварівської ЗОШ І-ІІІ ст
Радовельської ЗОШ І-ІІІ ст.

1.

Стимулювання праці
педагогічних працівників

1.

Придбання для Олевського
Центру художньо-естетичної
творчості учнівської молоді по
вул. Гетьмана Виговського, 30 в
м. Олевськ Житомирської
області 5 комп’ютерів,
інтерактивної дошки,
проектора, музичної апаратури.

1.

Купівля вогнегасників.

Відділ
освіти

2017

468,0

468,0

468,0

-

-

-

Відділ
освіти

2017

8000,0

8000,0

8000,0

-

-

-

Навчально-виховний процес
2017
500,0
500,0
500,0

-

-

-

-

-

-

-

100,0

-

-

99,0

-

Відділ
освіти

Соціальний захист працівників освітньої галузі
Відділ
2017
100,0
100,0
100,0
освіти
Позашкільна освіта
Відділ
2017
100,0
100,0
освіти

Відділ
освіти

Протипожежні заходи
2017
99,0
99,0

-

Енергозбер
еження

7.Культура
Проблемні питання
Розвитку мережі закладів культури.
Поліпшення стану матеріально-технічної бази закладів культури.
Підвищенні ролі закладів культури в соціально-культурному житті
Надання якісних культурних послуг для всіх верств населення, особливо
дітей та юнацтва.
Основні напрями діяльності
Покращення матеріально-технічної бази закладів культури району.
Проведення капітальних ремонтів приміщень та опалювальних систем
закладів культури: смт Дружба, с.Жовтневе, с.Замисловичі, с. Кишин. с.
Балярка, с. Забороччя, с. Копише, смт. Новоозерянка, смт.Новобілокоровичі,
с Радовель, с. Тепеиця, с. Хочино, с. Жубровичі, музей історії села Копище,
с. Журжевичі, с.Юрово, с.Забороччя, с.Зольня, с.Білокоровичі.
Проведення капітального ремонту фасаду та даху районного Будинку
культури м.Олевськ.
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Інші
джерелафіна

Місцевий
бюджет

Розвиток мережі закладів культури,
задоволення культурних потреб населення району
Сектор
2017
3,0
3,0
3,0
культури
Залучення
молоді до
культурної
спадщини
українського
народу

2,0

2,0

Сектор
культури
РДА,
оргкомітет

2017

60,0

60,0

2,0

10,0

-

2017

-

Заклади
культури
району

-

3.

Очікуваний
результат від
реалізації
заходу

У тому числі
Обласний
бюджет
Державне
бюджет

2.

Підтримувати
обдаровану
молодь та
сприяти участі
самодіяльних
творчих
колективів у
Всеукраїнських,
обласних оглядах,
конкурсах,
виставках,
фестивалях,
святах культури і
мистецтв.
Проведення
культурномистецьких
заходів до різних
календарних свят
та подій, вечорів
відпочинку,
молодіжних
дискотек,
концертів
колективів
самодіяльної
народної
творчості
Проведення
обласного
фестивалю
української
сучасної
естрадної пісні
«Зорі над
Убортю»

Обсяги та джерела
фінансування,
тис.грн

Всього

Виконавці

1.

Потреба в коштах, тис.грн

Перелік заходів
Термін виконання

№
п/
п

40,0

10,0

Вільний доступ
широких верств
населення,
особливо
соціально
незахищених,
до надбання
українського
мистецтва.

Розвиток
сучасної
української
пісні та
популярної
музики, пошук
нових
самодіяльних
колективів
молодих
виконавців,
авторів пісень,
виконання їх
творів,
підвищення
ролі
аматорського
мистецтва
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4.

Вечори поезії по
творах місцевих
самодіяльних
поетів

Районна
бібліотека

2017

1,0

1,0

5.

Культурномистецькі заходи
до Дня
Незалежності
України

Заклади
культури

2017

6,0

6,0

1.

2.

1.

-

-

1,0

-

6,0

-

Підтримка
молодих поетів

Відзначення 25ої 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.
Проведення
Сектор
2017
2,2
2,2
2,2
Розвиток і
районного
культури ,
популяризація
фестивалю
районний
української
колядок та
методичний
духовної пісні,
вертепів
центр
відродження та
« Різдвяна зірка»
збереження
традицій
колядок,
щедрівок,
вертепної драми
Проведення
Сектор
2017
3,0
3,0
3,0
Відродження та
районного свята
культури ,
збереження
національної
районний
культур
культури меншин,
методичний
національних
що проживають
центр
меншин, що
на території
проживають на
району
території
«Олевська
району
родина»
Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури.
Проведення
Сектор
2017
2000, 2000,0
2000,
Збереження і
капітального
культури РДА,
0
0
розвиток
ремонту
виконкоми
існуючої
районного
сільських та
мережі закладів
Будинку культури селищних рад
культури
та міської ради
району
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2.

3.

4.

Забезпечення
закладів
культури району
новим технічним
обладнанням,
сучасною
музичною та
освітлювальною
апаратурою,
комплектами
костюмів для
учасників
художньої
самодіяльності,
інструментів та
комп’ютерною
технікою,спеціалі
зованим
інвентарем для
бібліотек(
кафедри
обслуговування,
столи, стільці,
стелажі)
Забезпечення
новим
транспортним
засобом

Сектор
культури
РДА,
Виконкоми
сільських та
селищних рад
та міської ради

2017

150,0

150,0

-

150,0

Забезпечення
закладів
культури
району
сучасною
матеріальнотехнічною
базою,
поліпшення
умов їх творчої
діяльності

Сектор
культури РДА

2017

500,0

500,0

-

500,0

Забезпечення
новим
транспортним
засобом

Поповнення
книжкових
фондів бібліотек
вітчизняною
літературою,
мінімум
періодичних
видань

Сектор
культури
РДА.
Районна
бібліотека

2017

40,0

40,0

-

40,0

Поповнення
книжкових
фондів
бібліотек
вітчизняною
літературою,
періодичними
виданнями

Інструменти виконання
Районна програма розвитку культури 2014-2015 років.
Очікувані результати
Збереження та подальший розвиток культурного потенціалу в районі.
Розвиток культурних традицій району, збереження історичних
цінностей.
Забезпечення доступності закладів культури для всіх верств населення,
створення максимально сприятливих умов для творчого формування
особистості.
Відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв
та обрядів.
8.Розвиток фізичної культури та спорту, забезпечення здорового
способу життя
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Проблемні питання
Низький рівень залучення населення до занять фізичною культурою та
спортом за місцем проживання.
Низький рівень фінансування фізкультурно-оздоровчих та спортивних
заходів району.
Капітальний ремонт (перекриття даху) Олевської ДЮСШ, капітальний
ремонт районного стадіону "Колос", створення нової сучасної спортивної
бази (придбання спортивних майданчиків із синтетичним покриттям та
тренажерним обладнанням).
Необхідність оновлення спортивного обладнання та інвентарю для
дитячо-юнацьких спортивних шкіл району.
Основні напрями діяльності
Створення умов для занять масовим спортом за місцем проживання та в
місцях масового відпочинку громадян.
Збільшення фінансування фізкультурно-оздоровчих та спортивних
заходів.
Покращення матеріально-технічного забезпечення сфери фізичної
культури і спорту.
Інструменти виконання
Концепція Державної цільової програми розвитку фізичної культури і
спорту на період до 2020 року;
Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на
період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова
нація»;
План заходів на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку
Житомирської області на період до 2020 року;
Обласна комплексна програма розвитку фізичної культури і
спорту на 2017-2020 роки (проект).
Очікувані результати
Забезпечення здорового способу життя населення.
Збільшення кількості фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів.
Створення сучасних умов для спортивних занять дітей та молоді.
Стабільне та повноцінне фінансування галузі сприятиме збільшенню
кількості призерів всеукраїнських та міжнародних змагань.
9. Молодіжна і сімейна політика
Проблемні питання
Необхідність проведення систематичної роботи та впровадження нових
форм національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

49

Незабезпечення у повному обсязі організації літнього оздоровлення та
відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки,
низький рівень охоплення організованими формами оздоровлення та
відпочинку дітей шкільного віку.
Недостатнє фінансування на реалізацію заходів програми житлового
кредитування молоді з державного та місцевих бюджетів.
Основні напрями діяльності
Залучення сімей, жінок та дітей до активної громадської діяльності.
Реалізація свобод в усіх сферах життєдіяльності суспільства та
впровадження систем соціальних і спеціальних заходів, спрямованих на
усунення причин і умов, що сприяють вчиненню насильства в сім’ї,
припинення насильства в сім’ї, яке готується або вже вчинено.
Організація та систематичне проведення інформаційнопросвітницької
роботи у сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді,
проведення заходів спрямованих на підвищення престижу військової служби.
Забезпечення довготермінового пільгового молодіжного кредитування за
рахунок коштів Державної програми молодіжного кредитування.
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей.
Інструменти виконання
Указ Президента України від 13.10.2015 № 580 «Про Стратегію
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»;
постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 967 «Про
затвердження державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017
роки».
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 148 «Про
затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на
2016-2020 роки».
Обласна комплексна програма «Молодь і родина Житомирщини» на
2017-2020 роки (проект).
Очікувані результати
Формування у дітей та молоді високої національно-патріотичної
свідомості, почуття відданості своїй державі.
Надання молодим сім’ям підтримки на будівництво (реконструкцію) та
придбання житла за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів,
забезпечення житлом 10 молодих сімей.
10.Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю
Проблемні питання
Збільшується кількість сімей, дітей та молоді, які перебувають у
складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.
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Виявлення сімей, дітей та молоді, які опинились у складних життєвих
обставинах і потребують сторонньої допомоги.
Здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які
перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої
допомоги, надання їм соціальних послуг.
Недостатнє фінансування на паливно-мастильні матеріали, що не дає
можливості в повній мірі здійснювати проведення заходів на території
району.
Основні напрямки діяльності
Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на
запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді.
Здійснення соціальної та психологічної адаптації дітей–сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, з метою підготовки до самостійного
життя.
Інформування населення про соціальні послуги, які надаються
відповідно до законодавства.
Проведення оцінки потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у
складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому
числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо
переміщених осіб.
Здійснення обстеження матеріально – побутових умов сімей, які
звернулися за призначенням допомоги при народженні дитини та допомоги
на дітей одиноким матерям.
Здійснення соціальної роботи з :
дітьми та молоддю, жінками, які стали жертвами жорстокого
поводження та насильства;
матерями, які мають намір відмовитися від новонародженої дитини,
молодими/неповнолітніми матерями з новонародженими дітьми;
неповнолітніми особами та їх сім’ями, які перебувають на обліку в
кримінально-виконавчій інспекції або повернулися з місць позбавлення волі;
дітьми сиротами та дітьми позбавленими батьківського піклування, які
проживають в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу,
більшість яких знаходиться в сільській місцевості.
Здійснення оцінки потреб та соціального супроводу сімей/осіб, що
опинилися в складних життєвих обставинах.
Проведення заходів, спрямованих на профілактику негативних явищ та
небезпечних хвороб у дитячому та молодіжному середовищі через
спеціалізовані служби, які діють при Олевському РЦСССДМ.
Забезпечення здійснення центром соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді соціальної профілактики, соціального обслуговування, соціального
супроводження та соціального супроводу різної категорії сімей, дітей та
молоді, соціальної реабілітації дітей та молодих людей з особливими
потребами, звертаючи увагу на індивідуальну роботу з клієнтами.
Створення належних умов для діяльності центру соціальних служб для
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сім’ї, дітей та молоді.
Інструменти виконання
Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»
від 21.06.2011р. № 558-ІІІ.
Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 № 966-ІУ.
Закон України «Про забезпечення організаційно – правових умов
соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування» від 13.01.2005 № 2342- ІУ.
Постанова Кабінету міністрів України від 17 липня 2015 року № 495
«Про внесення змін до Загального положення про центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді».
Постанова Кабінету міністрів України від 30.10.2014 № 623 «Про
внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України щодо
функціональних обов’язків державного соціального інспектора».
Указ Президента України від 18.03.2015 №150 «Про додаткові заходи
щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції».
Указ Президента України від 16.12.2011 № 1163/2011 «Про питання
щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні».
Указ Президента України від 22.10.2012 № 609 «Про Національну
стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020 року».
Розпорядження Кабінету України від 31.03.2015 № 359-р «Про
затвердження плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної
реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції».
Лист Міністерства соціальної політики України до обласних державних
адміністрацій від 07.08.2015 № 11953/0/14-15/58 «Щодо організації роботи з
надання допомоги демобілізованим учасникам антитерористичної операції та
їх сім’ям».
Очікувані результати
Забезпечення ефективності роботи районного центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді відповідно до соціальних стандартів, збереження
затвердженої штатної чисельності працівників.
Підвищення рівня професійної компетенції спеціалістів районного
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Забезпечення дотримання Типових стандартів надання соціальних
послуг різним категоріям сімей, дітей та молоді.
Запобігання ранньому соціальному сирітству.
Забезпечення інформування в громадах про спектр соціальних послуг
та можливість їх отримання, в тому числі за місцем проживання.
Зменшення кількості сімей/осіб, які перебувають в складних життєвих
обставинах.
Зменшення кількості дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, які утримуються у державних дитячих закладах шляхом
реінтеграції в сімейне оточення, подальший розвиток форм сімейного
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виховання: опіки/піклування, прийомних сімей та дитячих будинків
сімейного типу. Сприяння влаштуванню дітей–сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування в сімейні форми виховання.
11.Захист прав та інтересів дітей
Проблемні питання
Продовження забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування упорядкованим житлом по досягненню повноліття
(через відсутність житла, яке перебуває у комунальній власності
територіальних громад району).
Влаштування дітей-сирiт та дітей, позбавлених батьківського
піклування в сiмейнi форми виховання.
Скорочення кількості безпритульних дітей та негативних проявів у
дитячому середовищі.
Основні напрями діяльності
Влаштування
нововиявлених дітей-сирiт та дітей, позбавлених
батьківського піклування в сiмейнi форми виховання.
Реалізація заходів щодо подолання безпритульності та бездоглядності
дітей, профілактики злочинності у підлітковому середовищі.
Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування упорядкованим житлом по досягненню повноліття.
Інструменти виконання
Обласна програма щодо виконання заходів Загальнодержавної
програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права
дитини» на 2011-2016 роки.
Регіональна (комплексна) цільова соціальна Програма забезпечення
житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з
їх числа на 2013-2017 роки.
План заходів на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку
Житомирської області.
Очікувані результати
Влаштування 90% дітей-сирiт та дітей, позбавлених батьківського
піклування в сiмейнi форми виховання.
Зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, які проживають у інтернатних закладах, зниження рівня
соціального сирітства у районі.
Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування упорядкованим житлом по досягненню повноліття.
12.Будівництво об’єктів соціальної сфери та житлова політика
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Проблемні питання
Уповільнення темпів будівництва житла порівняно з попереднім роком.
Погіршення фінансового та матеріально-технічного стану будівельних
підприємств та організацій району.
Значна кількість сільських населених пунктів, що потребують
газифікації.
Повільне розроблення детальних планів територій, у зв’язку із
недостатністю відповідних фінансових ресурсів місцевих бюджетів.
Значна кількість житлових і нежитлових будівель та інженерних споруд
незавершеного будівництва.
Висока вартість квадратного метра житла, що пропонується за
державною програмою погашення відсотків за користування банківськими
кредитами.
Відсутність дієвого банківського механізму іпотечного кредитування
індивідуальних забудовників.
Високі процентні ставки за користування банківськими кредитами.
Недостатність інвестиційних ресурсів, спрямованих у будівельну галузь
району.
Основні напрями діяльності
Продовження будівництва та реконструкції об’єктів соціальної сфери
області за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.
Продовження газифікації населених пунктів району.
Забезпечення коригування генеральних планів сіл та селищ міського
типу в межах фінансових можливостей місцевих бюджетів.
Сприяння щодо забезпечення введення в дію об’єктів соціальної сфери,
що мають високий ступінь будівельної готовності.
Розвиток житлового будівництва в рамках реалізації соціальних
ініціатив Президента України «Доступне житло».
Нарощування потужностей будівельних організацій за рахунок
використання конструкцій та будівельних матеріалів вироблених місцевими
підприємствами.
Інструменти виконання
Обласна програма розробки та коригування схем планування територій
районів, генеральних планів міст та селищ міського типу.
Обласна комплексна програма будівництва (придбання) доступного
житла у Житомирській області на 2010-2017 роки.
План заходів на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку
Житомирської області на період до 2020 року.
Очікувані результати
Обсяг виконаних будівельно-монтажних робіт досягне 10 млн.
грн., що на 5,6 % більше очікуваного за 2016 рік.
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Введення в експлуатацію 3500 м2 житла, що на 2,0 % більше очікуваного
обсягу у 2016 році.
Обсяг інвестицій у будівництво зросте до 3 млн. грн., що на 17 % більше,
ніж очікуваний обсяг за 2016 рік.
13.Охорона довкілля і безпека
13.1.Охорона навколишнього природного середовища
Проблемні питання
Зростання обсягів утворення та накопичення побутових і промислових
відходів.
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.
Зменшення запасів питної води в населених пунктах району.
Основні напрями діяльності
Забезпечення очистки стічних вод, поліпшення технічного стану та
благоустрою водойм.
Сприяння реалізації заходів з озеленення населених пунктів району.
Забезпечення утилізації відходів.
Забезпечення охорони та раціонального використання природних
ресурсів.
Утилізація (вивезення) із території району 32,2т. невизначених,
непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин.
Інструменти виконання
Обласна комплексна програма охорони навколишнього природного
середовища на 2013-2017 роки.
Обласна програма розвитку водопровідно-каналізаційного
господарства на 2006-2020 роки.
Очікувані результати
Скорочення скиду забруднюючих речовин у водні об’єкти.
Зменшення техногенного навантаження на навколишнє природнє
середовище.
4.2. Природна і 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;
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Незадовільний стан рівня захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, матеріальнотехнічної бази районної оперативно-рятувальної служби цивільного захисту,
підготовки керівного складу, населення з питань безпеки життєдіяльності та
поведінки у надзвичайних ситуаціях.
Основні напрями діяльності
Влаштування на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах
підвищеної небезпеки систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та
оповіщення людей у випадку їх виникнення.
Виконання першочергових завдань цивільного захисту, спрямованих на
попередження виникненню надзвичайних ситуацій, адекватне реагування та
ліквідацію їх негативних наслідків.
Реалізація районної програми розвитку цивільного захисту на 2016 рік.
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. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи
Проблемні питання
Відсутність коштів для забезпечення підсобних господарств населення
комбікормами з радіопротекторними властивостями, внесення підвищених доз
мінеральних добрив та проведення вапнування кислих земель в підсобних
господарствах району, де спостерігається підвищений вміст радіонуклідів в
продуктах харчування не дає подальшого зменшення рівнів забруднення
продукції та дози внутрішнього опромінення організму людини.
В звязку з відсутністю спеціалістів радіологічного контролю на місцях
(при сільських, селищних та міської рад) не налагоджено якісний
радіологічний контроль на всіх етапах вирощування та переробки
сільськогосподарської продукції.
Необхідно продовжити дозиметричну паспортизацію населених пунктів,
що здійснювалась у 2011-2014 роках та селах в яких протягом останях двох
трьох років надходить «забруднена» продукція (молоко, м'ясо, гриби, ягоди та
ін.).
Основні напрями діяльності
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Протирадіаційний захист населення, екологічне оздоровлення території,
що зазнала радіоактивного забруднення.
Економічна реабілітація та розвиток територій, що зазнали
радіоактивного забруднення.
Інструменти виконання
Закон України «Про правовий режим території, що
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи».

зазнала

Очікувані результати
Забезпечення радіологічного контролю продуктів харчування і сировини
на усіх етапах виготовлення і реалізації відомчими радіологічними
лабораторіями та підтримка їх діяльності.
4.4. Протипожежний захист
Проблемні питання
Лише у 3 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
Сприяння створенню місцевої пожежної команди с. Лопатичі.
Розроблення для органів місцевого самоврядування методичних
рекомендацій з питань організації роботи та фінансування підрозділів місцевої
пожежної охорони.
Визначення місць дислокації місцевих пожежних команд у населених
пунктах району відповідно до вимог нормативних документів та з
урахуванням раціонального перекриття територій зонами виїздів підрозділів.
Сприяння створенню підрозділів місцевої пожежної охорони, їх
утриманню, укладанню угод між органами місцевого самоврядування
(с.Жубровичі, смт.Нові Білокоровичі, с.Стовпинка) та лісогосподарськими і
сільськогосподарськими підприємствами.
Інструменти виконання
Районна Програма забезпечення пожежної безпеки на період до 2016
року.
Очікувані результати
Створення належних умов для виконання завдань за призначенням
пожежно-рятувальними підрозділами.
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Зниження ймовірного ризику виникнення пожеж та загибелі людей на
них, зменшення матеріальних втрат від пожеж.
Покращення стану пожежної безпеки на території району.
14.Забезпечення законності та правопорядку
Проблемні питання:
Збільшення кількості злочинів середньої тяжкості, умисних тяжких
тілесних ушкоджень, крадіжок, незаконних заволодінь транспортними
засобами, злочинів проти довкілля, зокрема видобутку бурштину та лісовій
галузі, шахрайств, порушень правил дорожнього руху кримінального
характеру.
Зростання кількості рецидивних злочинів, вчинених особами, які їх
раніше вчиняли.
Необхідність підвищення оперативності реагування на повідомлення та
заяви громадян про правопорушення та злочинні посягання.
Необхідність модернізації матеріально-технічного забезпечення відділу
поліції.
Потреба активізації роботи з викриття та документування фактів
кримінальної та адміністративної корупції, в тому числі хабарництва.
Виявлення фактів незаконного зберігання зброї та вибухівки, зокрема,
вивезеної з зони АТО.
Недостатня профілактика та виявлення злочинів проти довкілля,
зокрема пов’язаних з незаконним видобутком бурштину.
Зростання кількості вчинених дорожньо-транспортних пригод та
потерпілих в них осіб.
Особовий склад відділення поліції недостатньо забезпечений
форменим одягом, мобільним зв’язком.
Основні напрями діяльності:
Удосконалення форм та методів взаємодії з органами виконавчої
влади та місцевого самоврядування у вирішенні проблемних питань
забезпечення правопорядку в районі, захисту прав і свобод пересічних
громадян, у тому числі модернізації матеріально-технічного забезпечення, а
саме паливо-мастильними матеріалами, цифровими АТС, стаціонарними та
автомобільними УКХ радіостанціями, сучасними технічними засобами,
закупівлею
службової
документації,
технічним
обслуговуванням
копіювальної техніки (ремонт та заправка), закупівля паперу.
Встановлення автономної сигналізації, засобів відео спостереження
на об’єктах господарського комплексу та в місцях дозвілля, забезпечення їх
фізичною охороною.
Активізація роботи з розкриття і розслідування кримінальних
правопорушень, насамперед майнової спрямованості.
Протидія організованій злочинності, корупції та хабарництву.
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Протидія незаконному обігу зброї та вибухівки.
Попередження розповсюдження наркозлочинності.
Профілактика злочинності у дитячому середовищі, посилення захисту
прав дітей, недопущення насильства в сім’ї, втягнення неповнолітніх в
наркоманію.
Пропаганда безпечної поведінки на дорогах, попередження
аварійності, зменшення тяжкості її наслідків, підвищення дисципліни водіїв.
Посилення протидії економічній злочинності, у першу чергу в
бюджетній системі, сферах земельних відносин та надровикористання,
зокрема протидії незаконному видобутку бурштину.
Удосконалення системи реагування на заяви та повідомлення
громадян про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події,
забезпечення належного їх розгляду та прийняття законних процесуальних
рішень.
Надання правової допомоги населенню.
Забезпечення охорони громадського порядку в місцях масового
скупчення людей.
Здійснення профілактичних та розшукових заходів спрямованих на
попередження та виявлення фактів шахрайських дій відносно громадян,
зокрема за допомогою мережі Інтернет, телефонів та ін.
Підвищення
рівня
кадрового
забезпечення
професіоналізму
працівників, підняття престижу служби в органах національної поліції.
Основні напрями діяльності та заходи по їх реалізації у 2017 році
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Прогнозні обсяги та джерела
фінансування у 2017 році (тис. грн.)

Термін
виконання

Потреб
а
в
коштах
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реаліза
цію
заходу,
тис.грн

3
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відділення
поліції
Коростенськ
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поліції
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поліції
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ого ВП
ГУНП в
Житомирськ
ій області
Олевське
відділення
поліції
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ГУНП в
Житомирськ
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2017 рік

21,0

21,0

-

-

2017 рік

100,0

100,0

-

2017 рік

200,0

200,0

2017 рік

90,0

2017 рік

40,0

№
п/
п

Перелік
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1

2

1.
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поштового
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2.
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3.

Установка
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реження на
території
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району

4.
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службових
транспортн
их засобів
відділення
поліції

5.

Закупівля
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ної техніки

Всього

Інструменти виконання:

д
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авний
бюд
жет
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о
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сМісцеві
ни
бюдже
й
ти
бю
дж
ет
8
9

Інші
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ела
фіна
нсув
ання

Очікуваний
результат від
реалізації заходу

10

11

21,0

-

Підвищення рівня
інформування
громадян, установ та
організацій про
результати розгляду
заяв та повідомлень

-

100,0

-

-

-

200,0

-

Забезпечення
належного реагування
на заяви та
повідомлення,
забезпечення охорони
громадського порядку
та безпеки
дорожнього руху
Профілактика
вчинення
правопорушень в
громадських місцях,
покращення розкриття
правопорушень

90,0

-

-

90,0

-

30,0

-

-

30,0

-

Забезпечення
належного реагування
на заяви та
повідомлення,
забезпечення охорони
громадського порядку
та безпеки
дорожнього руху
Забезпечення
належного
документообігу,
належне оформлення
матеріалів
кримінальних та
адміністративних
проваджень
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Закон України «Про національну поліцію».
Комплексна програма забезпечення охорони прав і свобод людини,
протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку в
Житомирській області на 2016-2020 роки.
Очікувані результати:
Скорочення часу реагування міліції на заяви та повідомлення
громадян про вчинення кримінальних правопорушень та інших подій,
збільшення числа правопорушень розкритих по «гарячих слідах».
Зниження числа антигромадських проявів на вулицях та в
громадських місцях.
Вилучення з незаконного обігу зброї та вибухівки, зокрема вивезеної
із зони проведення АТО, з метою недопущення фактів її використання та
виникнення нещасних випадків на території Олевського району.
Підвищення ступеня захисту (охорони) та зниження рівня злочинних
посягань на об’єкти, де знаходяться товарно-матеріальні цінності.
Зниження рівня кримінальних правопорушень, вчинених дітьми та
стосовно них.
Недопущення фактів незаконного використання природних надр.
Зменшення корупційних проявів, фактів хабарництва, насамперед в
органах виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Зменшення випадків розповсюдження та вживання наркотичних
речовин.
Підвищення рівня правосвідомості учасників дорожнього руху,
зниження тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод.
Зменшення випадків шахрайських дій відносно громадян.
Збільшення рівня довіри громадян до органів національної поліції.
Зменшення кримінального впливу на бюджетоутворюючі галузі
економіки району та негативного впливу з боку організованої злочинності.
Покращення матеріально-технічного забезпечення органів національної
поліції.
15.Розвиток інформаційного простору
Проблемні питання
Потреба в постійному інформуванні населення району про діяльність
органів виконавчої влади.
Проведення соціально важливих кампаній із метою захисту та розвитку
інформаційного простору району.
Необхідність популяризації та розповсюдження соціально значущих
видань місцевих авторів.
Відсутність активного діалогу та ефективної співпраці органів
виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства.
Основні напрями діяльності
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Забезпечення укладання угод із друкованими, електронними засобами
масової інформації та Інтернет-виданнями на висвітлення діяльності районної
державної адміністрації.
Забезпечення укладання угод для виготовлення та розміщення
соціальної реклами (білборди, сіті-лайти, інші постери), виготовлення
інформаційних матеріалів (листівки, брошури, буклети).
Випуск соціально значущої літератури місцевих авторів.
Сприяння проведенню районних конкурсів, навчальних семінарів,
виставкових заходів, урочистостей із нагоди державних, професійних свят та
інших пам'ятних дат.
Забезпечення співпраці влади і громадськості, спільної реалізації
соціальних проектів, підвищення рівня довіри один до одного.
Проведення соціологічних опитувань, досліджень, зрізів громадської
думки з актуальних питань.
Інструменти виконання
Обласна Програма інформаційної діяльності Житомирської обласної
державної адміністрації та розвитку інформаційного простору області на 20162018 роки.
Очікувані результати
Висвітлення засобами масової інформації району діяльності
райдержадміністрації, її структурних підрозділів.
Втілення соціально важливих інформаційних кампаній.
Забезпечення виконання Положення про умови випуску соціально
значущої літератури місцевих авторів.
Реалізація запланованих організаційних заходів.
Залучення громадськості до співпраці з районною державною
адміністрацією, долучення до реалізації регіональної політики, врахування
думки громадськості, забезпечення діяльності громадської ради при
райдержадміністрації.
Підвищення рівня активності інститутів громадянського суспільства
шляхом їх участі у тренінгах, семінарах, навчаннях, форумах.
16.Розвиток об’єднаних територіальних громад
Перспективним планом формування територій громад Житомирської
області, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від
12.08.2015 № 901 (зі змінами внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 04.12.2015 № 1281), в районі передбачено утворення 2
спроможних територіальних громад (Олевської територіальної громади до
складу якої увійде 54 населених пунктів та Білокоровицької територіальної
громади до складу якої увійде 3 населених пункти).
Проведена організаційна робота з утворення на території району ОТГ у
яких 18 грудня 2016 року відбулися вибори їх голів та депутатів.
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Проблемні питання
Невирішені реальні соціально-економічні проблеми та упередженість
до дій влади щодо реалізації реформи децентралізації.
Основні напрями діяльності
Надання практичної допомоги з підготовки планів соціально економічного розвитку ОТГ.
Методичний супровід ОТГ з питань підготовки проектів, які можуть
фінансуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.
Інструменти виконання
Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад;
Бюджетний кодекс України.
Перспективний план формування територій громад Житомирської
області.
Очікувані результати
Зниження впливу центру на прийняття рішень, що підвищить
ефективність місцевого управління.
Забезпечення отримання якісних публічних послуг жителями ОТГ на
місцевому рівні.
Створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов
для забезпечення розвитку ОТГ.
17.Розвиток Радовельської територіальної громади
Проблемні питання
Відсутність стратегічних інвестиційно-інноваційних проектів, які б
забезпечували підвищення рівня розвитку виробничої та соціальної сфери.
Використання робочої сили без оформлення відповідно до законодавства
трудових відносин з роботодавцями.
Основні напрями та завдання регіональної політики:
Стимулювання створення нових робочих місць.
Створення та розвиток сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів, впровадження нових технологій ведення сільського
господарства;
Пошук інвестиційних ресурсів на розбудову та модернізацію
інфраструктури громад.
Створення умов для розвитку малого і середнього підприємництва та
сприятливого інвестиційного середовища.
Опрацювання з жителями громади питання про приє днання до
Олевської міської об’єднаної територіальної громади.
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Очікувані результати:
Спрямовування своїх зусилль на підвищення інвестиційної
привабливості та конкурентоспроможності території завдяки ефективному
використанню наявного економічного потенціалу.
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Додаток 1
Основні напрями діяльності та заходи по їх реалізації у 2017 році.

1

2

3
4
5

6

7

8

9

Реконструкція каналізаційного колектора в
м. Олевськ

у тому числі

Олевська територіальна громада
Олевська міська
2017
1333,3
1333,3
рада

Корегування робочого проекту модернізації
централізованих систем водопостачання і
водовідведення «Очисні споруди потужністю
500 м3/добу в м. Олевськ - заміна обладнання
Реконструкція (ефективна термосанація)
будівлі ДНЗ №19 «Сонечко» за адресою : м.
Олевськ вул. Свято-Миколаївська.51-а
Реконструкція (ефективна термосанація)
будівлі ДНЗ (ясла-садочок) №2 «Малятко» за
адресою : м. Олевськ вул. Володимирська, 40
Капітальний ремонт дороги по
вул. Житомирська в м. Олевськ

Олевська міська
рада

2017

Олевська міська
рада

2017

Олевська міська
рада

2017

Олевська міська
рада

2017

Капітальний ремонт дороги по
вул. Київська в м. Олевськ

Олевська міська
рада

2017

Парк відпочинку по вул. Свято-Миколаївській в м. Олевськ Житомирської області

Олевська міська
рада

2017

Реконструкція зовнішнього вуличного
освітлення з використанням світлодіодних
систем вул. Володи-мирська, вул. Чапаєва в
м. Олевськ, Житомирської області
Реконструкція зовнішнього вуличного
освітлення з використанням світлодіодних

Олевська міська
рада

2017

Олевська міська
рада

2017

15503,2

1530,5
662,5
833,3

500,0

2974,8

789,4

499,8

1200,0

інші джерела фінансування

місцеві бюджети

обласний бюджет

державний бюджет

Додаток 2

Всього

Потреба в коштах на реалізацію заходу, тис.грн

Перелік заходів

Термін виконання

№
п/
п

Виконавці
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Прогнозні обсяги та джерела фінансування у 2017 році
(тис. грн.)

-

133,3

-

13953,0

-

1550,2

-

-

1377,5

153,0

-

-

596,2

66,3

-

-

-

833,3

-

-

-

500,0

-

-

-

2974,8

-

-

-

789,4

-

-

-

499,8

15503,2

1530,5
662,5
833,3

500,0

2974,8

Очікуваний
результат від
реалізації
заходу

Покращення
екології та
енергозбережен
ня
Покращення
екології та
енергозбережен
ня
Покращення
енергозбережен
ня
Покращення
енергозбережен
ня
Покращення
умов
проживання
населення
Покращення
умов
проживання
населення
Покращення
умов
проживання
населення

789,4
Енергозбережен
ня

499,8
Енергозбережен
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Олевського району у 2014-2017 РОКАХ

Одиниця
виміру

2014 рік
звіт.

2015 рік
звіт

2016 рік
очік.
вик.

2017 рік
прогноз

1
Сфера реального сектору економіки

2

3

4

5

6

Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах - всього
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на душу
населення
Валова продукція сільського господарства по сільгосппідприємствах у
цінах 2010 року - всього
у тому числі на душу населення
Обсяг виробництва у сільгосппідприємствах валової продукції
рослинництва
Обсяг виробництва у сільгосппідприємствах валової продукції
рослинництва у % до попереднього року
Виробництво у сільгосппідприємствах продукції рослинництва:
зернові та зернобобові, включаючи кукурудзу
соняшник
картопля

млн. грн.

62,3
1484,4

76,2
1816,6

81,1
1935,8

85,2
2033,0

6,31

4,7

4,77

5,2

102
3,89

75
2,51

102
2,64

110
2,97

98

65

105

113

1,81
0,08
0,02

1,1
0,128
0,105

1,1
0,2

1,4
0,25

2,411

2,18

2,13

2,27

102

90

98

106

Показники

Обсяг валового виробництва у сільгосппідприємствах продукції
тваринництва
Обсяг валового виробництва у сільгосппідприємствах продукції
тваринництва у % до попереднього року

грн.
млн. грн.
грн.
млн. грн.
%
тис. тонн
«»
«»
млн. грн.
%

2017 рік
прогноз
у % до
очік. вик.
2016 року
7
105,0
105,0
110,0
110,0
113,0
113,0
127,0
125,0
107,0
107,0
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Показники
1
Реалізація сільгосппідприємствами худоби та птиці на забій (у живій
вазі)
Виробництво у сільгосппідприємствах:
молоко
Фінансові показники
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
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника
у тому числі:
Показники розвитку споживчого ринку
Обсяги обороту роздрібної торгівлі юридичних осіб

2017 рік
прогноз
у % до
очік. вик.
2016 року
7

Одиниця
виміру

2014 рік
звіт.

2015 рік
звіт

2016 рік
очік.
вик.

2

3
0,117

4
0,070

5
0,067

6
0,070

тис. тонн

0,621

0,608

0,503

0,550

109

млн. грн.
млн. грн.

31,4
4,2
13,4

42,0
0,27
0,6

51,1
0,24
0,5

55,2
-

108,0
-

млн. грн.
млн. грн.
грн.

224,8
172,3
2393

259,7
217,6
2775

281,7
230,9
3104

304,2
249,4
3200

108,0
108,0
106

млн. грн.

132,4

173,9

174,1

182,8

105,0

грн.

3161,2
92,0/
111,2

4160,8
99,9/
131,3

4171,8
99,8/
100,1

4280,3
105,0

102,6

тис. тонн

%

2017 рік
прогноз

104,0

Х

Обсяг обороту роздрібної торгівлі юридичних осіб на одну особу
Темп зростання (зниження) обороту роздрібної торгівлі юридичних
осіб
Населення та ринок праці
Середньорічна чисельність наявного населення

тис. осіб

42,9

41,8

41,7

41,7

99,9

Інноваційна діяльність
Кількість інноваційно-активних підприємств

одиниць

-

-

-

1

100

%

Х
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Одиниця
виміру

2014 рік
звіт.

2015 рік
звіт

2

3
-

4
-

5
-

6
-

млн. грн.
%
одиниць
«»
«»
«»

-

-

-

1
1
1

1,572

1,493

1,849

1,883

83,3
-277,0

95,0
-0,079

123,8
0,356

101,8
0,034

Х

37,4
11,3
91,9
0,3

35,7
7,7
67,9
0,2

44,3
7,1
92,2
0,05

45,2
7,5
105,6
0,07

102,0
105,6
Х

Обсяг імпорту у % до попереднього року

млн. дол.
США
%
млн. дол.
США
„
„
%
млн. дол.
США
%

150,0

60,3

25,0

140,0

Х

Житлово-комунальне господарство
Обсяг боргу населення за житлово-комунальні послуги

млн. грн.

0,612

-

-

-

-

Показники
1
Частка інноваційно-активних підприємств у загальній кількості
промислових підприємств регіону
Обсяг реалізованої інноваційної продукції -= всього
у % до загального обсягу реалізованої промислової продукції
Впроваджено нових технологічних процесів - всього
з них маловідходних, ресурсозберігаючих
Освоєно нових видів продукції - всього
з них нових видів техніки
Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг прямих іноземних інвестицій, по наростаючому підсумку всього1
у % до попереднього року
Абсолютний приріст (зменшення) прямих іноземних інвестицій до
початку року
Обсяг прямих іноземних інвестицій на душу населення
Обсяг експорту, всього
Обсяг експорту у % до попереднього року
Обсяг імпорту, всього

Надати пояснювальну записку, в якій обов`язково вказати які інвестиційні проекти
здійснюються, або будуть здійснені за рахунок іноземного капіталу
1

2017 рік
прогноз
у % до
очік. вик.
2016 року
7

2016 рік
очік.
вик.

%

2017 рік
прогноз

Х
Х
100
100
100

101,8
Х

140,0
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Показники
1
Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати
житлово-комунальних послуг
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг
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
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

2017 рік
прогноз
у % до
очік. вик.
2016 року
7

Одиниця
виміру

2014 рік
звіт.

2015 рік
звіт

2016 рік
очік.
вик.

2

3
103,1

4
122,4

5
-

6
-

%

99,6

121,9

100

100

100

тис. кв. м
уч. місць
місць
ліжок
відвід. за
зміну
км
км
км
км

4,75
-

8,54
-

2,5
120
-

2,7
-

108
-

10,3
4,54

7,2

9,8

11,0

-

148
104,7

147
99,4

149
101,4

150
100,7

37

35

36

37

%

км

один.
%
один.

2017 рік
прогноз

-

-

112

100,7
Х
102,8
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Показники
1
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:
прибуток
збиток
Надходження до бюджету від діяльності малого підприємництва
Обсяг фінансування розвитку малого підприємництва за рахунок
районного (міського) бюджетів

Заступник голови
районної ради

О.С.Ковальчук

Одиниця
виміру

2014 рік
звіт.

2015 рік
звіт

2016 рік
очік.
вик.

2

3
384

4
406

5
479

6
493

70

73,4

75

80

32,9
64,4
35,6
5,9

34,5
68,6
31,4
-21,2

33,8
69,1
30,9
10,9

35
70
30
20,1

15,9
10,0
7,0
-

30,0
51,2
15,8
-

26,2
15,3
21,6

32,1
12,0
25,5

один.
%
%
%
%
млн. грн.
млн. грн.
млн. грн.
млн. грн.
тис. грн.

2017 рік
прогноз

2017 рік
прогноз
у % до
очік. вик.
2016 року
7
102,9
Х
Х
Х
Х
184,4
122,5
78,4
118,1
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