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Програма економічного, соціального та культурного розвитку 

Генічеського району на 2017 рік (далі – Програма) підготовлена за 

пропозиціями структурних підрозділів районної державної 

адміністрації, територіальних органів міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування району.  

Програма визначає цілі соціально-економічного розвитку 

району на 2017 рік, основні завдання та заходи щодо досягнення 

головної мети - створення  умов  для  сталого  функціонування 

підприємств реального сектору економіки, закладів і установ 

соціальної сфери на  основі  проведення  реформ  у  різних  галузях  

і  сферах  діяльності з урахуванням соціальних пріоритетів, що 

сприятиме поліпшенню якості життя населення та підвищенню 

його добробуту.  

Програма передбачає наявність критеріїв оцінки ефективності 

виконання поставлених завдань (конкретні показники), за якими 

буде відслідковуватися динаміка розвитку району для звітування 

територіальній  громаді та інформування ЗМI.  

Заходи та завдання, закладені в Програмі, спрямовані на 

реалізацію єдиної політики розвитку району за пріоритетними 

напрямами: 

 агропромисловий комплекс; 

 сфера туризму і рекреації; 

 альтернативна енергетика; 

 інфраструктура життєзабезпечення; 

 соціальна та гуманітарна сфери. 

Виконання заходів та завдань дасть можливість забезпечити 

збалансований розвиток району. Слід зазначити, що в сучасних 

умовах першочергового значення набуває необхідність здійснення 

заходів з оборони, забезпечення соціальних стандартів, реалізація 

заходів з енергозбереження та пошук позабюджетних джерел 

економічного зростання регіону. 

Прогнозні розрахунки і завдання програми розроблені на основі 

статистичних даних Державної служби статистики України, аналізу 

поточної соціально-економічної ситуації в районі. 
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У 2017 році очікується отримати такі результати: 

- у економічному розвитку передбачається: 

-  досягнення обсягів реалізації промислової продукції з 

урахуванням перехідних залишків на рівні 43,0 млн.грн.; 

- забезпечення обсягів валової сільськогосподарської 

продукції на рівні 632,0 млн. грн., із приростом виробництва до 

2016 року на 2,1%, в тому числі у рослинництві –530,0 млн. грн., у 

тваринництві – 102,0 млн. грн.;  

- виробництво зернових культур в обсязі не менше 207,3 тис.тонн, 

соняшника – 31 тис.тонн, овочів – 48,7 тис.тонн, баштанних –                 

6,3 тис.тонн,  плодів та ягід – 5 тис. тонн. 

Основна ціль галузі: підвищення доданої вартості продукції АПК 

ПЛАНУЄТЬСЯ: відновлення внутрішньогосподарської 

зрошувальної мережі на площі 450 га на території Привільненської  

сільської ради ф/г «Юліо»-200 га, ф/г «Еколайн» -250 га; 

- проведення хімічної меліорації солонцевих ґрунтів  на площі 

820 га, а саме: ф/г «Время» -250 га; ф/г «Діоніс»- 420 га;ф/г 

«Оранта» - 150 га. 

- подальший розвиток  інфраструктури зберігання 

сільськогосподарської продукції на території району, а саме 

будівництво овочесховища потужністю  3,5 тис.тонн (орієнтовна 

вартість 17,0 млн.грн.) фермерським господарством «Время»; 

- забезпечення продовольчої безпеки регіону, в тому числі 

потреб населення та бюджетних установ району у хлібі, 

хлібобулочних виробах, формування запасу продовольчого зерна в 

обсязі 8,4 тис.т; 

- триватиме відродження вівчарства у районі за рахунок власного 

відтворення на базі племінного господарства ТОВ 

«Агроспівдружність», з розвитку молочно - товарного виробництва 

на базі ПП «АФ «Промінь»;  

- розвиток садівництва і ягідництва у районі, розширення площ 

садів на 20 га на базі ТОВ «Дніпро»;  

- за рахунок розвитку малого та середнього підприємництва 

очікується зростання: 

-   надходжень до місцевого бюджету до  85,0 млн. грн.; 

- кількості осіб, зайнятих у цій сфері, до 25 % від 

працездатного населення району; 

- з боку малого бізнесу очікується підвищення рівня його 

соціальної відповідальності та легалізація трудових відносин;  

- з метою поліпшення бізнес-клімату та впровадження 

процесів дерегуляції, головною задачею органів державної влади є                    
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забезпечення роботи центру надання адміністративних послуг 

у районі та надання якісних адміністративних послуг у 

відповідності до вимог чинного законодавства; 

- участь у впровадженні на території Херсонській області 

Єдиного інформаційного простору шляхом електронної системи 

взаємодії органів державної та виконавчої влади та створенні 

регіонального веб-порталу адміністративних послуг Херсонської 

області; 

- продовження за рахунок районного бюджету матеріально-

технічного оснащення Центру надання адміністративних послуг, а 

саме облаштування робочих місць офісними меблями, офісною 

технікою, навчання адміністраторів в ДП «Національні 

інформаційні системи», поточний ремонт приміщення 

(облаштування санітарної кімнати) та заміна вікон на 

металопластикові конструкції, придбання обладнання, програмного 

забезпечення для робочого місця представника міграційної служби 

до складу якого входять комплекс обладнання з організацією каналу 

зв'язку, робоча станція для оформлення паспорту громадянина 

України, в тому числі для виїзду за кордон, робоча станція для 

реєстрації місць перебування фізичних осіб, робоча станція для 

внесення інформації та формування витягів з ЄДРР. 

- передбачається фінансово-кредитна підтримка малого і 

середнього підприємництва шляхом здійснення часткового 

відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються 

суб’єктам малого і середнього підприємництва на реалізацію 

інвестиційних проектів. 

 Не менш значущим для сталого економічного зростання 

району є створення сприятливого інвестиційного середовища для 

приватного капіталу та  забезпечення умов ефективної взаємодії 

суб’єктів господарювання та органів влади.  

 Основними цілями у цієї сфері визначено: 

- забезпечення стійкого зростання обсягу надходження інвестицій в 

економіку району; 

- реалізація енергозберігаючих заходів; 

- підтримка  реалізації інвестиційних проектів  суб'єктів 

господарювання, які мають наміри щодо їх реалізації у 2017 році у 

сфері альтернативної енергетики, рекреаційному та 

агропромисловому комплексах.  

Індикаторами розвитку сфери у 2017 році визначені: 

- обсяг вкладених капітальних інвестицій  – 130,0 млн. грн.; 

- обсяг прямих іноземних інвестицій – 4,0 млн.дол.США. 
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 Впродовж 2017 року буде продовжено пропаганду 

потенційних інвестиційних можливостей району серед вітчизняних 

та іноземних інвесторів, проведення інформаційно-рекламної 

діяльності для створення іміджу району як привабливого для 

інвестування.  

 Окремим додатком до програми визначені інвестиційні 

проекти, що пропонуються до реалізації у 2017 році:  

 Будівництво овочесховища потужністю 3,5 тис.тонн 

(Ф/Г«Время») 

 Будівництво Оверьянівської ВЕС потужністю 69,3 МВт (ТОВ 

«Віндкрафт Україна») 

 Будівництво телевежі наземного цифрового мовлення (ТОВ 

«Телемережі України» 

 Будівництво швейної фабрики (ТОВ «ВИД) 

 «Будівництво бази відпочинку» (ТОВ «Турист Азов») 

 Реконструкція готельного-ресторанного комплексу «Райський 

сад» (ТОВ «Емаль завод») 

 Процес децентралізації влади в державі є невідривним від 

пробудження ініціативи громадськості та органів місцевого 

самоврядування до пошуку ефективних шляхів вирішення проблем 

територіальних громад. 

Районна державна адміністрація і надалі сприятиме у 

підготовці інвестиційних проектів (програм) у пріоритетних 

галузях економіки та забезпечить їх всебічну підтримку на всіх 

рівнях. 

Додатком до Програми визначено ПЕРЕЛІК об’єктів 

будівництва (інвестиційних програм (проектів) та соціальних 

заходів), що пропонуються до реалізації  у 2017 році. Реалізація 

проектів можлива за рахунок державного фонду регіонального 

розвитку, субвенції з державного бюджету на соціально-

економічний розвиток регіонів та фонду охорони навколишнього 

середовища. 

Основні цілі розвитку туристично-рекреаційного комплексу 

району:  

- підвищення якості надання послуг,  самозайнятості в галузі 

туризму та діалог із турбізнесом «легалізація»; 

- формування зручної логістики для туристів; 

- розвиток оздоровчого, активного, фестивального (подієвого) та 

зеленого туризму; 

- популяризація туристичного потенціалу району через 

використання мережі Інтернет, ЗМІ, виготовлення та 
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розповсюдження рекламно- інформаційних матеріалів 

(буклетів, стендів, путівників, проспектів, флаерів, банерів, 

бігбордів); 

- участь у представленні туристичного потенціалу району на 

національних і міжнародних туристичних заходах: (виставково-

ярмаркових заходах, форумах, фестивалях, конгресах, семінарах, 

конференціях тощо. 

Індикаторами розвитку сфери у 2017 році визначені  

- ріст кількості туристів, що відпочивають в межах району,  на 

10,0 % до показників 2016 року; 

- обсяг надходжень до місцевих бюджетів – 21,0 млн.грн.; 

- надходження туристичного збору не менше  750,0 тис.грн. 

 

У паливно-енергетичному комплексі району передбачається: 

- зменшення  споживання паливно-енергетичних ресурсів  усіма 

категоріями споживачів через стимулювання впровадження 

енергоощадних заходів  шляхом відшкодування частини суми 

кредиту за рахунок районного бюджету. 

- заміщення традиційних джерел енергопостачання (природний газ) 

альтернативними видами палива (вугілля, пеллети) шляхом 

проведення робіт з реконструкції котелень по об'єктах соціальної 

сфери району (за рахунок бюджетів усіх рівнів) та утеплення 

будівель бюджетної сфери з метою економії палива; 

- вирішення питання з переводу на альтернативні види палива 

Генічеського медичного училища та ПТУ 27. 

 

- у соціальному розвитку: 

- рівень безробіття населення району (у середньому на рік) не 

більше  2,8 %; 

- кількість зайнятих економічно - активною діяльністю –                     

26,5 тис.осіб;  
- середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника 

(номінальна) – 4500 грн., темп росту – 114,5 %; 

- максимальне погашення заборгованості із виплати заробітної 

плати, в тому числі на економічно-активних підприємствах - 

повністю та недопущення нових боргів; 

- охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення, 

реалізація у районі державної політики щодо забезпечення права 

громадян на соціальний захист; 

- забезпечення координації роботи з організації надання населенню 

житлових субсидій, проведення інформаційно-роз'яснювальної 
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роботи з метою підвищення адресності надання державної 

підтримки. 

- у сфері управління майном спільної власності 

територіальних громад району:  

- проведення ремонтних робіт, реконструкції та здійснення 

експлуатаційного утримання будівель і споруд, що належать до 

майна территоріальних громад району: а саме приміщень 

військового комісаріату та в адміністративній будівлі по вул. 

Центральна, 5 у м. Генічеськ (3 поверх) із подальшим придбанням 

меблів для актової зали.   

 

- у гуманітарній сфері:  

- реалізація регіональних програм та заходів у галузях охорона 

здоров’я, освіта, культура, фізична культура та спорт, підтримка 

сімей та молоді; 

- у галузі медичного обслуговування передбачається: 

- створення умов для надання медичної допомоги в 

рекреаційних зонах: закінчення будівництва ФАПу у с. Генічеська 

Гірка; 

- приведення лікувально-профілактичних закладів у 

відповідність до санітарних норм, проведення реконструкції 

(ремонтних робіт) медичних об'єктів, а саме по Генічеської ЦРЛ на 

суму 1538,0 тис.грн., по ЦПМСД – 470,0 тис.грн. 

- укріплення матеріально-технічної бази закладів ЦРЛ 

(придбання сучасного обладнання) – 5100,0 тис.грн., ЦПМСД – 

300,0 тис.грн. та транспорту по ЦРЛ 2 одиниць (990,0 тис.грн.) та 1 

од. (150,0 тис.грн.) для ЦПМСД (Новодмитрівської сімейної 

амбулаторії); 

- передбачення у складі видатків районного бюджету 500,0 тис. грн. 

на утримання лікувальних закладів з метою проведення медичних 

наглядів працівників закладів освіти; 
- забезпечення мешканців району безкоштовним медичним 
обстеженням за направленням лікаря в обласних закладах охорони 
здоров’я на 2017 рік – 687,0 тис.грн., в тому числі на пільгові 
категорії – 395,8 тис.грн.; 
- виконання завдань обласної програми «Лікування та запобігання 
серцево - судинних захворювань» на 2017-2021 роки –                   
214,0 тис.грн., в тому числі: придбання холтермоніторів ЕКГ, АТ – 
100,0 тис.грн., закупівля тромболітичних засобів – 43,0 тис.грн., 
штучних водіїв ритму – 21,0 тис.грн. та доукомплектування палат 
інтенсивної терапії необхідним обладнанням – 50,0 тис.грн. 
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- у освітньої галузі передбачається: 

- відкриття 4-ї групи для дошкільнят у НВК «Генічеська школа І-ІІІ 

ступенів №3- дошкільний навчальний заклад»; 

- виготовлення проектно-кошторисних документацій щодо ремонту 

покрівлі Риковської (Партизанської) ЗОШ І-ІІІ ступенів та ремонту 

котельні Ново-Олексіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1; 

- проведення ремонтних робіт на суму 2700,0 тис.грн., укріплення 

матеріально-технічної бази закладів – 800,0 тис.грн.; 

- реконструкція покрівлі НВК «Генічеська школа І-ІІІ ступенів № 3 

– дошкільний навчальний заклад» - 1800,0 тис.грн.. 

- у галузі культури передбачається:  

- реалізація завдань профільних програм розвитку, в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації з ремонтно-

реставраційних робіт, проведення капітальних та поточних 

ремонтів закладів культури, а саме: даху Генічеської школи 

естетичного виховання з облаштуванням внутрішнього туалету для 

дітей; ремонту стелі у залах краєзнавчого музею із заміною                 

23 вікон на металопластикові конструкції та ремонту даху 

районного Будинку культури. 

- у галузі спорту передбачається: 

- проведення спортивних змагань на території району та 

забезпечення участі спортсменів району на всеукраїнських та 

міжнародних змаганнях; 

- виплата щомісячної  стипендії  спортсменам району за досягнення 

кращих результатів; 

- будівництво  спортивних споруд для Генічеської ЗОШ № 1 І-ІІІ 

ступенів та НВК Гімназія; 

- закінчення робіт з улаштування штучного покриття спортивного 

майданчика НВК «Генічеська школа І-ІІІ ступенів № 3 – 

дошкільний навчальний заклад». 

 

У процесі виконання Програма може уточнюватись. Зміни і 

доповнення до Програми затверджуються рішенням сесії районної 

ради за поданням районної державної адміністрації. Звітування про 

виконання Програми здійснюватиметься за підсумками року. 

 

Начальник управління  

економічного розвитку і  

торгівлі райдержадміністрації     Н.О. Бінько 


