
Про проект програми економічного, соціального та 

культурного розвитку району на 2016 рік 

 

Програма економічного, соціального та культурного розвитку 

Генічеського району на 2016 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 2016 рік, основні завдання та заходи щодо досягнення 

головної мети - забезпечення  оптимального балансу інтересів 

держави, місцевих органів влади та самоврядування, сталого 

економічного зростання району, підвищення його 

конкурентоспроможності, подальшого інвестиційного розвитку, 

безпеки бізнесу і громадян, що сприятиме досягненню 

європейських стандартів життя населення. 

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 2016 році очікується отримати такі результати: 

- у економічному розвитку передбачається: 

-  досягнення обсягів реалізації промислової продукції з 

урахуванням перехідних залишків на рівні 64,5 млн.грн.; 

-  забезпечення валового виробництва продукції сільського 

господарства на рівні 653,7 млн.грн. з акцентом на розвиток 

рослинництва (+ 2,0 %) та збільшення виробництва у тваринництві          

(+ 1,0 %);  

- забезпечення продовольчої безпеки регіону, в тому числі 

потреб населення та бюджетних установ району у хлібі, 

хлібобулочних виробах, формування запасу продовольчого зерна в 

обсязі 8,5 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» (передбачено збільшення чисельності 

поголів'я корів до 320 голів та  впровадження новітніх технологій 

виробництва продукції тваринництва та отримання до 7000 кг 

надоїв на корову) та з розвитку садівництва і ягідництва у районі на 

базі ТОВ «Дніпро» (розширення площ ягідників до 10 га та площ 

садів на 20 га); 

- продовжиться реалізація другої черги проекту з відновлення 

внутрішньогосподарської зрошувальної мережі на площі 429 га на 

території Павлівської сільської ради ТОВ «Агро-Співдружність»  за 

рахунок коштів проекту  міжнародної технічної допомоги «Вода 

для агросектору», який впроваджується Агенцією США з 

міжнародного розвитку  USAID; 

- за рахунок розвитку малого та середнього підприємництва 

очікується зростання: 

-   надходжень до місцевого бюджету до  71,0 млн. грн.; 

- кількості малих та середніх  підприємств на 5 % (до                  

50 одиниць на 10 тис. осіб наявного населення); 

- збільшення 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                    

забезпечення роботи центру надання адміністративних послуг у 
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районі та надання якісних адміністративних послуг у відповідності 

до вимог чинного законодавства; 

- забезпечено фінансово-кредитну підтримку малого і 

середнього підприємництва шляхом здійснення часткового 

відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються 

суб’єктам малого і середнього підприємництва на реалізацію 

інвестиційних проектів – (в районному бюджеті передбачається 

140,0 тис. грн.). 

 

 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.  

 Впродовж 2016 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. Необхідний обсяг фінансування - 60,0 тис. грн. за 

рахунок місцевого бюджету. 

 Окремим додатком у програмі сформовано перелік 

інвестиційних пропозицій, які пропонуються інвесторам для 

реалізації у районі, а саме: 

- Відновлення роботи Генічеського солезаводу (екологічно 

чисте виробництво для отримання морської солі та біологічно активних 

препаратів, використання природних можливостей для грязе- та 

солелікування). Сировинні можливості озера Генічеське – 7- 8 тон бета-

каротину на рік (сфера застосування продукту -  харчова, фармацевтична 

промисловість,  тваринництво). Виробництво солі – до 50 тис.тон на рік.  

Орієнтовна вартість інвестиційної пропозиції –  19,4 млн.дол.США.  

- Відновлення роботи Генічеського морського порту  

шляхом  будівництва морського перевантажувального комплексу. 
Проект передбачає 

 створення об’єкту транспортної інфраструктури у західної частині 

Азовського моря 

 будівництво Сухого порту  для прийому та переробки світлих 

нафтопродуктів та скрапленого газу 

 комплексну переробку морського родовища кормової черепашки та 

піску (видобуток, переробка, продаж) 

Обсяг необхідних інвестицій:  285,3 млн. дол.США 

- Організація виробництва по глибокій переробці молока  
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шляхом створення молокопереробного кооперативу (комплексу) з 

використанням технологічного рішення – модульного молочного 

цеху. 
Проект розраховано на переробку 26000 кг/добу незбираного охолодженого 

молока. Для розміщення кооперативу пропонуються дві інвестиційні 

площадки в с. Стокопані.  

Концепцією передбачене фінансування проекту за рахунок грантів 

міжнародних проектів, зворотної фінансової допомоги, доступних кредитів, 

лізингу, або власних внесків у проект. 

- Відновлення виноградарства та виноробства у районі 

шляхом екологічно чистого виробництва винограду та відновлення 

виробництва виноградних вин та охолоджувальних напоїв на 

Генічеському виноробному заводі 
Пропонуються для відновлення виноградарства 790 га на територіях 

Новодмитрівської, Озеряьської та Стокопанівської сільських рад. 

Виробництво винограду становитиме близько 6,5 – 7,5 тис.т щорічно. 

Виробничі можливості заводу - виробництво вина - повний цикл від первинної 

до розливу (сховище виноматеріалів: ємність 3200 тонн та спиртосховище 

ємністю 400 тонн, є артезіанська свердловина ( розлив мінеральної води).  

- Будівництво аквапарку “СЛОН” 
Будівництво розпочато у 2008 році   ТОВ “АКВА СТОЛИЦЯ”, проектно – 

кошторисна  вартість – 11,0 млн. дол.США, рівень готовності будівельно-

монтажних робіт (серпень 2015 року)  – 50 %.  

Проектом передбачена  можливість одночасного відвідування – 1300 осіб, 

кількість  гірок – 19 од.(обладнання для гірок виконано фірмою “POL-KAR” 

(Анталія, Туреччина), 3 од. басейнів загальних, 4 од. пунктів харчування  та      

4 од. приймальних басейнів. 

- Розвиток вейкбордингу у районі 

шляхом створення учбової бази для отримання практичних навиків 

з вейкбордингу. 

- Будівництво тепличного господарства 
задоволення потреб населення району та відпочиваючих ранніми 

овочами, площа ділянки -  9,0 га , місце знаходження – 

с.Миколаївка Чонгарської сільської ради, вздовж автошляху 

міжнародного значення Харків-Сімферополь. Вартість проекту – 

3,0 млн.дол.США 

- Будівництво логістичного центру торгівлі 

сільськогосподарською продукцією 
створення сучасних місць продажу сільськогосподарської продукції 

з метою підтримки місцевого товаровиробника, площа ділянки -  

3,0 га, місце знаходження – с.Миколаївка Чонгарської сільської 

ради, вздовж автошляху міжнародного значення Харків-

Сімферополь. Вартість проекту – 4,5 млн.дол.США. 
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- Резерв вільних земельних ділянок для розміщення 

рекреаційно-оздоровчих закладів та об'єктів інфраструктури 

- Рекреаційна сфера: 10 земельних ділянок загальною площею  

87,1 га під будівництво сучасних закладів для розміщення 

відпочиваючих 

- Розвиток придорожнього сервісу: у с. Новий Мир 1 земельна 

ділянка площею 0,25 га під  будівництво мотелю та 1 земельна 

ділянка площею 0,15 га під будівництво торговельних рядів,  у с. 

Ярошик 1 земельна ділянка площею 0,4 га під будівництво 

торговельних рядів. 
 

 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 сприятиме у підготовці 

інвестиційних проектів (програм) у пріоритетних галузях 

економіки, відповідно до стратегічних напрямів розвитку 

Херсонській області на період до 2020 року, та забезпечить подання 

пропозицій Департаменту економічного розвитку та торгівлі 

облдержадміністрації з метою надання державної підтримки під час 

їх реалізації. Додатком до Програми визначені наступні проекти: 

Стратегічна ціль С. Ресурсозбереження та екологічна безпека 

Операційна ціль С 2. Збалансовані, екологічно безпечні водні 

ресурси 

- «Будівництво очисних споруд с. Щасливцеве Генічеського району 

Херсонської області» потужністю 3000 куб.м.\добу (45363,5 тис. 

грн.); 

- «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Генічеська 

Херсонської області» (16908,1 тис.грн.); 

- «Будівництво очисних споруд та каналізаційного колектору за 

сучасними технологіями у смт. Новоолексіївка» «Будівництво 

очисних споруд та каналізаційного колектору за сучасними 

технологіями у смт. Новоолексіївка» 

- «Капітальний ремонт водогону, водопровідної мережі, 

артезіанської свердловини № 7-560 системи централізованого 

водопостачання смт. Партизани Генічеського району» (6900,0 

тис.грн.); 
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- «Капітальний ремонт водопровідної мережі окремими ділянками  

с. Новогрироріївка, Генічеського району Херсонської області» 

(408,2 тис. грн.); 

- «Реконструкція мереж водопостачання в с. Стрілкове 

Генічеського району» (1166,4 тис. грн.); 

- «Реконструкція мереж водопостачання в с. Щасливцеве 

Генічеського району» (9609,1 тис. грн.); 

- «Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Залізнична 

смт. Новоолексіївка Генічеського району Херсонській області» 

(573,0 тис. грн.); 

- «Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. 30 років 

Жовтня смт. Новоолексіївка Генічеського району Херсонській 

області» (269,5 тис. грн.); 

- «Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. 

Червоноармійська смт. Новоолексіївка Генічеського району 

Херсонській області» (509,0 тис. грн.); 

Операційна ціль 5. Енергетично безпечна територія 

- «Проведення санації будівлі Новогригоріївського ясла-садка № 6 

«Дзвіночок» по вул.. Комсомольській 26 с. Новогригоріївка 

Генічеського району Херсонської області» (2170,9 тис.грн.); 

Стратегічна ціль В. Забезпечення місцевого економічного 

розвитку 

Операційна ціль В 2 доступні послуги, забезпечені комунікації 

- «Розвиток інфраструктури Арабатської Стрілки Генічеського 

району (перша черга – реконструкція вул.. Леніна у с. Стрілкове 

Генічеського району)» (35000,0 тис. грн.); 

Стратегічна ціль А. Розвиток та збереження населення 

Операційна ціль А.3. Сучасна якісна освіта відповідно до 

потреб ринку праці 

- «Капітальний ремонт корпуса № 2 ЗОШ № 3 у м.Генічеськ 

Херсонській області по вул. Лободи, 27» (650,2 тис. грн.). 

 Проекти, які відповідають стратегічним цілям розвитку 

Херсонської області та можуть бути реалізовані за рахунок коштів 

фонду регіонального розвитку, але потребують оновлення 

проектно-кошторисної документації: 

- «Будівництво очисних споруд загальною продуктивністю 1600 м3 

на добу по технології «BIOTAL» для КП «Комунсервіс», 

розташованих за межами села Генічеська Гірка» (16317,2 тис. грн. в 

цінах 2008 року); 
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- «Усереднювач стічних вод для прийому стоків від пансіонатів 

Арабатської Стрілки, села Генічеська Гірка, села Приозерне 

Щалсивцевської сільської ради» (3868,0 тис. грн.. в цінах              

2008 року); 

- «Каналізаційна мережа на Арабатській Стрілці, системи 

каналізаційного напірного колектора с. Генічеська Гірка 

Щасливцевської сільської ради» протяжністю 10,5 км у дві нитки 

(12576,9 тис. грн. в цінах 2008 року); 

- «Берегоукріплювальні споруди на ділянці території м. Генічеськ. 

Будівництво. Перша черга 1000 метрів» загальна 44469,0 тис. грн., 

остаточна 31169,0 тис. грн. в цінах 2008 року); 

- «Майданчик для тимчасового зберігання, сортування та вивезення 

твердих побутових відходів в с. Щасливцеве потужністю 120 тис. 

м2 \ рік» (3830,3 тис. грн.. в цінах 2008 року); 

Загальна кількість проектів – 18. 

- кількісні критерії у сфері інвестиційної діяльності обсяг 

вкладених капітальних інвестицій  -  68,0 млн. грн., прямих 

іноземних інвестицій – 4,0 млн. дол. США;  

Основні цілі розвитку туристично-рекреаційного комплексу 

району:  

- поліпшення якості та доступності рекреаційних та туристичних 

послуг, подальший розвиток інфраструктури у сфері відпочинку та 

розваг; 

- вивчення курортологічних можливостей рекреаційної зони 

району; 

- досягнення нового рівня обізнаності потенційних споживачів 

туристичного продукту щодо туристичних можливостей району та 

їх зацікавленості в отриманні послуг на території району; 

- поширення реклами про туристично-рекреаційний продукт 

району, яка спрямована на розвиток туристично-рекреаційної 

галузі, на внутрішньому й міжнародному ринках, виготовлення 

рекламної продукції (буклети, стенди, путівники, проспекти, 

флаери, банери, бігборди, інше) – 60,0 тис. грн.; 

- збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів від роботи 

оздоровчих закладів рекреаційної зони району - на 4,3 % та 

отримання їх на рівні 13,5 млн.грн.. 

У паливно-енергетичному комплексі району передбачається: 

- модернізація та подальший розвиток регіональної системи 

електричних мереж в рекреаційній зоні району; 
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- упровадження енергозбережних, екологічно чистих технологій, 

більш ефективного обладнання і приладів та вдосконалення 

існуючих, застосування  енергоефективних заходів і технологій, 

зменшення енергоємності виробництва, а  саме: придбання 

твердопаливного котла для НВК Гімназії, переобладнання котелень 

Генічеської ЗОШ № 3 та Генічеської ЗОШ № 4 на тверде паливо, 

придбання дизель-генератору потужністю 70 кВт з АВР для 

забезпечення І категорії електропостачання ЦРЛ; 

- утеплення будівель бюджетної сфери з метою економії палива, 

а саме виконання проекту «Проведення санації будівлі 

Новогригоріївського ясла-садка № 6 «Дзвіночок» по вул. 

Комсомольській 26 с. Новогригоріївка Генічеського району 

Херсонської області»; 

 

- у соціальному розвитку: 

- надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій у зоні 

проведення антитерористичної операції – 90,0 тис.грн.; 

- збільшення середньомісячної заробітної плати штатного 

працівника на  3,8 % та доведення її до рівня 3010 грн.; 

- ліквідація та недопущення виникнення заборгованості із виплати 

заробітної плати, легалізація найманої праці, утримання рівня 

безробіття населення в середньому за рік в межах не більш 3,0 %; 

- реалізація регіональних програм та заходів у галузях охорона 

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

сімей та молоді; 

- створення умов для надання медичної допомоги в рекреаційних 

зонах: закінчення будівництва ФАПу у с. Генічеська Гірка; 

- формування мережі центрів екстреної медицини  на території 

району відповідно до соціальних потреб, а саме відкриття пункту 

постійного базування у с. Рівне та пункту тимчасового базування у 

с. Щасливцеве; 

- приведення лікувально-профілактичних закладів у відповідність 

до санітарних норм, проведення реконструкції (ремонтних робіт) 

медичних об'єктів, а саме проведення капітального ремонту даху 

будівлі пральні ЦРЛ – 140,0 тис. грн.; 

- вирішення питання відновлення діяльності дошкільного закладу 

«Івушка» у м. Генічеськ та його подальшого утримання за рахунок 

вільного залишку районного бюджету в обсязі 1500,0 тис.грн.;  
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- передбачення у складі видатків районного бюджету 500,0 тис. грн. 

вільного залишку на утримання лікувальних закладів з метою 

проведення медичних наглядів працівників закладів освіти; 

- реалізація заходів з національно-патріотичного виховання дітей та 

учнівської молоді; 

- забезпечення належного рівня матеріально-технічної бази 

навчальних закладів та установ освіти району, оновлення  парку 

шкільних автобусів у кількості 2 од. для забезпечення регулярного 

підвезення учнів та педагогічних працівників у сільській 

місцевості; 

- проведення 50  спортивних змагань на території району та 

забезпечення участі спортсменів району на всеукраїнських та 

міжнародних змаганнях, підготовка  1 майстра спорту України та           

5 кандидатів у майстри спорту України; 

- виплата 1 щомісячної  стипендії  спортсменам району за 

досягнення кращих результатів. 

 

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. 
 


