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ВСТУП 

 

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, з урахуванням Прогнозу 

економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних 

макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 і     

2019 роки, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 01 липня 

2016 року № 399.  

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Закони України 

«Про місцеві державні адміністрації», «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України» та 

постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 “Про 

розроблення прогнозних і програмних документів економічного і 

соціального розвитку та складання проекту державного бюджету” (зі 

змінами). 

Програму розроблено з урахуванням завдань і положень: 

- Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року;  

- Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020"; 

- Стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року. 

Керуючись розпорядженням голови обласної державної адміністрації 

від 28 вересня 2016 року № 746 «Про формування проекту програми 

економічного, соціального та культурного розвитку Херсонській області на 

2017 рік» управлінням економічного розвитку і торгівлі районної державної 

адміністрації разом з іншими структурними підрозділами районної державної 

адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування розроблено 

відповідні розділи Програми, визначено ключові заходи, необхідні для 

досягнення пріоритетних завдань, які спрямовані на досягнення стратегічних 

пріоритетів розвитку основних галузей виробничої та соціальної сфери 

району, а саме: 

 розвиток агропромислового комплексу 

 розвиток сфери туризму і рекреації 

 розвиток альтернативної енергетики 

 розвиток інфраструктури 

 розвиток соціальної сфери. 

Прогнозні розрахунки і заходи програми розроблені на основі 

статистичних даних Державної служби статистики України та Головного 

управління статистики у Херсонській області, аналізу поточної соціально-

економічної ситуації в районі, з урахуванням методичних рекомендацій 

Міністерства економіки України.  

Програма визначає цілі соціально-економічного розвитку району на                

2017 рік, основні завдання та заходи щодо досягнення головної мети – 
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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 включає оцінку тенденцій економічного і соціального 

розвитку району протягом 2016 року, характеристику основних проблем, які 

впливають на розвиток економіки регіону та визначає цілі, завдання,  основні  

заходи  економічного  і соціального  розвитку  району  на  2017  рік, які є  

основою для формування та раціонального використання фінансових 

ресурсів відповідно до визначених цілей і завдань соціально-економічного 

розвитку району.  

Програма передбачає наявність критеріїв оцінки ефективності 

виконання поставлених завдань, за якими буде відстежуватися динаміка 

розвитку району для звітування територіальній громаді та інформування ЗМI.  

Напрями та завдання Програми конкретизуються в додатках до неї: 

«Основні показники економічного і соціального розвитку району на                         

2017 рік», «Основні макропоказники економічного і соціального розвитку 

Генічеського району до 2019 року», «Перелік інвестиційних проектів, що 

пропонуються до реалізації у 2017 році», «Перелік об’єктів будівництва 

(інвестиційних програм (проектів) та соціальних заходів), що пропонуються 

до реалізації  у 2017 році», «Прогнозна сума видатків на фінансування 

окремих заходів на 2017 рік» та «Перелік регіональних програм, які 

планується виконувати у 2017 році з використанням усіх джерел 

фінансування». 

Джерелами  фінансування програми є кошти державного та місцевих, у 

тому числі  обласного,  районного,  міського  та  сільських  бюджетів,  

кредитні  ресурси банківських установ, кошти суб’єктів господарювання та 

фізичних осіб. 

Виконання заходів та завдань стане вагомим підґрунтям для 

впровадження реформ у різних сферах, що у свою чергу дасть можливість 

забезпечити збалансований розвиток району. 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.  

Організацію виконання заходів та завдань Програми здійснює 

Генічеська районна державна адміністрація, її структурні підрозділи спільно 

з  органами місцевого самоврядування, районні установи та організації, які 

брали участь у розробці відповідних розділів Програми. 

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. 
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І. Соціально-економічний розвиток району у 2016 році 

 

Впровадження заходів, спрямованих на стабілізацію соціально-

економічного розвитку району, об’єднання зусиль усіх гілок влади навколо 

спільних проблем та інтересів дозволило забезпечити в 2016 році окремі 

позитивні результати. 

Цей період проти відповідного періоду 2015 року характеризується: 

 зростанням надходжень до Зведеного бюджету на 80,6 %; 

 приростом надходжень до загального фонду бюджету району на 69,5 %; 

 зростанням обсягу капітальних інвестицій майже в 10 разів (1075,0 %); 

 збільшенням виробництва продукції сільського господарства на 0,1 %; 

 збільшенням потоку рекреантів, які відвідали район, на 36,6 %; 

 зменшенням обсягів реалізованої промислової продукції на 48,4 %; 

 збільшенням обороту роздрібної торгівлі на 4,1 %; 

 зростанням номінальної середньомісячної заробітної плати на 33,6%. 

Вирішальним  фактором  стабільного  розвитку  економіки  району є  

ефективна  діяльність  суб’єктів господарювання всіх форм власності.  

 

Вирішальним фактором стабільного розвитку економіки району є 

ефективна діяльність суб’єктів господарювання всіх форм власності.  

У сфері державних фінансів за підсумками 9 місяців 2016 року 

суб’єктами господарювання району забезпечено надходжень до Зведеного 

бюджету в обсягах 141,9 млн. грн., що на 80,6 % (+63,3 млн. грн.) більше 

проти  2015 року. З них до Державного бюджету надійшло – 42,0 млн. грн., 

до місцевих бюджетів 99,9 млн. грн.(бюджет району – 91,4 млн.грн., 

обласний бюджет – 8,5 млн.грн.), що на 69,0 % (+40,8 млн. грн.) більше 

обсягів відповідного періоду 2015 року.  

Крім того, суб’єктами господарювання всіх форм власності району з 

початку поточного року забезпечено надходжень 45,2 млн. грн. єдиного 

соціального внеску. 

За рахунок переходу платників інших ДПІ (570,0 тис. грн.) та самостійно 

задекларованих податкових зобов’язань  суб’єктів господарювання району 

(1,2 млн.грн.) відбулося збільшення обсягів податкового боргу по 

зобов'язаннях платників з урахуванням боргу банкрутів до Зведеного 

бюджету на 50,9 %, або на 1777,9 тис. грн. відповідно до початку 2016 року. 

Загальна сума податкового боргу на  01 жовтня 2016 року склала            

5,3 млн. грн.  

За підсумками січня-вересня поточного року  до загального 

фонду бюджету району надійшло доходів в сумі 91,4 млн.грн., що 

становить 108,2 % плану на рік, затвердженого місцевими радами. Порівняно 

з відповідним періодом минулого року надходження до загального фонду 

бюджету району збільшились на 37,5 млн.грн., або на 69,5 % (факт 2015 року 

–  53,9 млн. грн.).  
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Бюджет району сформовано за наступними основними статтями:  

- ПДФО – 33,4 млн. грн. – 36,5 % 

- податок на майно – 30,1 млн. грн. – 33,0 %, в тому числі плата за 

землю – 27,0 млн. грн. (29,5 %) 

- єдиний податок – 12,0 млн. грн. – 13,1 % 

- акцизний збір – 13,5 млн. грн. – 14,7 %. 

Рівень виконання планових показників з початку поточного року по 

бюджету району склав  135,4 %, понад план отримано 23,9 млн. грн. 

надходжень. У розрізі місцевих бюджетів планові завдання виконані усіма 

радами.  

В реальному секторі економіки забезпечено стабільну роботу 

господарського комплексу району. Важливим стратегічним пріоритетом 

розвитку регіону є агропромисловий комплекс, який забезпечує виробництво 

конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції та задовольняє 

потреби населення  в більшості видів продовольства. 

Так, за підсумками першого півріччя, обсяги виробленої продукції 

сільського господарства по всіх категоріях господарств становили 

566,3 млн. грн. (у порівняних цінах 2010 року), що становить 100,1 % до 

рівня минулого року. Прогнозний показник Програми на рік виконано на  

96,6 %. 

Майже 87 % валової продукції вироблено у галузі рослинництво                 

(491,8 млн. грн.), відповідно 13 % у тваринництві (74,5 млн. грн.), 

господарствами   населення забезпечено 50,3 % виробленої продукції та        

49,7 %  вироблено по сільськогосподарських підприємствах.  

Обсяги реалізованої промислової продукції склали 32,6 млн. 

грн., що на 30,6 млн. грн. менше ніж торік за рахунок зниження обсягів 

реалізації на фабриці ТОВ «Агрофірма ім. Шевченка». Продукція 

(хлібобулочні та кондитерські вироби, овочеві консерви та вода питна) 

виробляється у межах споживчого попиту. 

З початку поточного року тривала реалізація встановлених програмою 

завдань у сфері рекреації. Збільшенню туристичного потоку сприяла 

вміло побудована логістична складова, а саме налагодження перевезень 

залізничним транспортом  безпосередньо до Генічеська. З метою розширення 

можливостей для прийняття пасажирів Придніпровською залізницею 

проведено реконструкцію платформ із збільшенням її довжини по ст. 

Новоолексіївка (450 метрів) та збудовано другу платформу у Генічеську         

(500 метрів). Проводилась рекламна кампанія на ТРК «Ера». З метою 

поширення інформації про можливості проведення відпочинку на території 

району, суб’єктами господарювання додатково встановлено 10 веб-камер, 

інформація про хід курортного сезону висвітлювалась в мережі Інтернет в 

режимі он-лайн. 

За підсумками курортно-туристичного сезону поточного року 

кількість туристів, які відвідали район, становила 560,0 тис.осіб, що на 
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36,6 % або 150,0 тис. більше ніж у минулому році (410,0 тис.). З них 66,4 % 

(372,0 тис.осіб) було розміщено на відпочинок у приватному секторі. Заклади 

відпочинку для дорослих прийняли на відпочинок 97,0 тис. відпочивальників           

(17,3 % загальної кількості), по дитячих закладах оздоровлення прийнято на 

відпочинок протягом сезону 9,2 тис. дітей, з них 700 дітей учасників АТО, в 

тому числі 40 таких дітей з Генічеського району. За домовленістю 

губернаторів, 20 дітей учасників АТО та внутрішньо-переміщених осіб  

відпочили в ДОЗ «Ровесник» м. Суми, при цьому наш район відвідало              

24 мешканця Сумської та Луганської областей.  

Налагоджено співпрацю із обласним центром допомоги воїнам АТО. За 

підсумками літнього сезону по закладах відпочинку району оздоровлено            

59  учасників проведення АТО та членів їх сімей  із Херсонській області. 

Через Центр «Оберіг» на базі відпочинку «Арабатська Стрілка» відпочили 

422 учасники АТО та члени їх сімей з різних куточків України. Вже  другий 

рік поспіль база відпочинку «Колос» безкоштовно надає можливість 

відпочинку воїнам Збройних Сил України, в тому числі учасникам АТО. 

За узгодженим графіком здійснювалося оздоровлення ветеранів району. 

Так, близько 30 ветеранів мали можливість відпочити  на пансіонатах 

Арабатській Стрілці. 

Тривала реалізація державної політики розвитку 

підприємництва, спрямована на створення сприятливих правових та 

організаційно-економічних умов для започаткування бізнесу, його ведення та 

розвитку, зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів. 

Саме суб’єктами малого та середнього бізнесу забезпечується майже  

73 % надходжень до зведеного бюджету (103,6 млн.грн.) та 83 %  

(83,0 млн.грн.) надходжень до місцевих бюджетів.  

Вжито організаційних заходів щодо ефективної роботи ЦНАПу. За 

рахунок районного бюджету виділено 60,0 тис. грн. на формування єдиної 

системи електронної взаємодії надавачів адміністративних послуг та 

інтеграції до регіонального веб-порталу адмінпослуг Херсонської області, 

отримання іменних ліцензій, необхідною технікою та меблями облаштовано 

робочі місця адміністраторів.  

За січень – вересень 2016 року до адміністраторів центру надійшло   

5315 звернень від суб’єктів господарювання, надано  5341 послуги та надано  

майже 7500 консультацій. В середньому на місяць у ЦНАПі надається 

близько 600 послуг. 

У районі забезпечено передачу функцій державної реєстрації юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців та речових прав на майно та їх обтяжень  

від органів юстиції до районної державної адміністрації, вжито 

організаційних заходів щодо облаштування робочих місць державних 

реєстраторів  необхідною технікою та меблями, розпочато процес реєстрації 

у визначені терміни.  

В районі функціонує розгалужена транспортна інфраструктура. 

Протяжність автомобільних доріг становить 350,15 км, з них 86,15 км  
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державного значення, місцевого (обласні) 210,5 км та місцевого (районні)         

8,0 км. Загальний стан доріг не відповідає сучасним вимогам через обмежене 

щорічне фінансування для утримання та ремонту існуючих доріг і 

будівництво нових. Усі дороги місцевого значення потребують капітального 

ремонту або повного відновлення дорожнього покриття. 

Так, у 2016 році проведено поліпшення технічного стану автомобільних 

доріг району на загальну суму 893,4 тис.грн. шляхом забезпечення поточного 

ремонту, експлуатаційного утримання автомобільних доріг в т.ч. місцевого 

значення на суму 766,4 тис.грн. 

Одним з векторів розвитку регіону є сфера інвестиційної 

діяльності. У районі створено сприятливе інвестиційне середовище для 

приватного капіталу, забезпечено умови ефективної взаємодії суб’єктів 

господарювання та органів влади. 

Забезпечено представлення району у роботі щорічного Міжнародного 

інвестиційного форуму «Таврійські горизонти: співпраця, інвестиції, 

економічний розвиток». 

 З початку поточного року у районі  реалізовано наступні інвестиційні 

проекти за пріоритетними для району сферами економіки. Так, в 

адміністративних межах Павлівської сільської ради відновлено зрошення на 

площі 429 га, збудовано 4666 метрів трубопроводів, прокладено 4 ділянки 

поливального водогону, встановлено 8 дощувальних установок «Фрегат». 

Фактична вартість проекту -  4135,0 тис. грн. 

На території Новолексіївської селищної ради збудовані дві 

фотоелектричні станції потужністю 6 МВт  та 2,5 МВт. Зазначені ФЕС 

забезпечать виробництво екологічно чистої електроенергії в обсягах               

7,2 млн.кВт\год на рік. Загальний обсяг внесених інвестицій – 206,0 млн.грн., 

створено 6 нових робочих місць.  

В сфері рекреації відкрито заклад «Пасаж Резорт», який відповідає 

сучасному європейському рівню. Вкладено 7,0 млн. грн. капітальних 

інвестицій, триває формування штату працівників.  

До кінця поточного року планується реалізувати ІІ чергу  проекту з 

розширення існуючих потужностей виробництва (будівництво родильного 

відділення та закупівлі 100 голів ВРХ), який впроваджує ПП «Агрофірма 

«Промінь».  

З метою зберігання сільськогосподарської продукції фермерським 

господарством «Время» за рахунок власних коштів підприємства будується 

овочесховище потужністю 3,5 тис.тонн (орієнтовна вартість 17,0 млн.грн.). 

Вже закуплено обладнання на 4560 тис.грн. 

Поступово триває реалізація проекту з будівництва постійно діючої 

експозиції тварин сафарі-парку ФО-П Гетта О.С.  

Виключно за рахунок коштів місцевого бюджету реалізується 

інвестпроект з будівництва сортувального майданчику на території 

Щасливцевської сільської ради. З 2011 року на реалізацію проекту вже 

вкладено 1,5 млн.грн. На даний час виконуються роботи щодо будівництва 
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мереж електропостачання. Відповідно до проектної вартості необхідно 

залучити  2,0 млн.грн. 

 На території Новодмитрівської сільської ради на площі 6,24 га ТОВ 

«Віндкрафт Україна» розпочато  будівництво Оверьянівської ВЕС 

потужністю 69,3 МВт. За рахунок енергії вітру плановий річний обсяг 

виробництва енергії становитиме 270 ГВт-год. Проектом передбачено 

встановлення  13 генеруючих модулів. Орієнтовна вартість проекту                

3200 млн.грн. Передбачається створення 20 нових робочих місць.  

Реалізація зазначених вище проектів дала змогу вже залучити у 

розвиток економіки району (за підсумками січня – червня  2016  року)  

268,7 млн. грн. капітальних інвестицій, що складає 15,3 % до 

загальнообласного показника. За обсягами капітальних інвестицій 

Генічеський район зайняв 1 місце серед районів області. 

Найбільшу частку загального обсягу капітальних інвестицій,                

209,8 млн.грн. або 78,1 % складають витрати в інженерні споруди,               

48,2 млн.грн., або 18,0 % - витрати на придбання машин, обладнання, 1,2 % 

(2,2 млн. грн.) - витрати на житлове будівництво.  

За рахунок власних коштів підприємств та організацій освоєно 20,1 % 

загального обсягу, що складає 20,6 млн. грн., за рахунок кредитів банків – 

76,8 %, або 206,3 млн.грн.   

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний 

капітал), внесених в економіку району, становив  3,9 млн. дол. США (1,9 % 

до загального обсягу по області). По відношенню до початку року приріст 

обсягів іноземних інвестицій становив 30,6 тис.дол.США із темпом 

зростання 100,8%. 

 

Децентралізація влади у фінансової сфері дала змогу зосередити 

фінансові ресурси на вирішення соціальних проблем району. Так, на початку  

2016 року сформовано «портфель»  інвестиційних проектів, які відповідають 

цілям Стратегії розвитку Херсонської області до 2020 року, до якого увійшли 

28 проектів вартістю близько 139 млн.грн. Всі проекти мають необхідний 

комплект документів щодо їх реалізації за рахунок співфінансування з 

Державного бюджету. Запропоновано до реалізації конкретні 

інфраструктурні проекти, які дадуть подальший розвиток економіки району і, 

як наслідок, поліпшення життя мешканців. 

Налагоджено співпрацю із депутатом Верховної Ради від Херсонської 

області Хланем С.В., профільними структурними підрозділами обласної 

державної адміністрації, які є відповідальними за реалізацію заходів 

Стратегії розвитку Херсонської області до 2020 року відповідно до 

компетенції, що дало змогу залучити 5540,0 тис.грн. прямих державних 

інвестицій на соціально-економічний розвиток району.   

Кошти спрямовані на 7 проектів, з них 6 проектів з реконструкції 

газових котелень  із встановленням твердопаливних котлів по об’єктах 

соціальної сфери міста (комплекс ЦРЛ, ЗОШ  № 3 та ЗОШ № 4, дошкільні 
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навчальні заклади «Казка», «Теремок», «Червона шапочка») та  1 проект з 

відновлення мереж водопостачання у смт Новоолексіївка.  

Під час проведення щорічного Міжнародного інвестиційного форуму, 

який щорічно проходить у м. Нова Каховка було наголошено: «поки держава 

не почне вкладати кошти у розвиток інфраструктури,  місцеві бізнесмени, 

ніколи не почнуть цього робити. А  допоки не матимемо внутрішніх 

інвестицій – не дочекаємось і капіталовкладень із-за кордону». 

Тому пропонуємо присутнім у залі керівникам громад району 

визначитися із проблемними питаннями, які стримують розвиток територій, 

підготувати необхідні документи, які дозволять залучати кошти державного 

бюджету на розв’язання цих питань.  

 

Впродовж січня-вересня поточного року здійснювалось 

впорядкування містобудівної документації, а саме: розроблені 

та затверджені у встановленому законом порядку 35 детальних планів частин 

територій району. Сектором архітектури та містобудування 

райдержадміністрації з початку року проведено 13 громадських слухань 

рахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної 

документації та 4 архітектурно містобудівних ради, надано 75 будівельних 

паспортів на забудову земельних ділянок, 52 паспортів прив’язки тимчасових 

споруд для здійснення підприємницької діяльності, 20 містобудівних умов та 

обмежень на забудову земельних ділянок,  504 висновки  фізичним та 

юридичним особам по проектах землеустрою під розміщення об’єктів 

громадського та житлового призначення у районі.  Зареєстровано право 

власності на земельні ділянки для будівництва житлових будинків                          

4 учасникам проведення АТО.  

Розпочато роботу над  проектом встановлення прибережної захисної 

смуги вздовж оз.  Сиваш на територіях деяких рад району.   

Продовжено кредитування за програмою «Власний дім» одній особі. 

На зазначені цілі спрямовано 30,0 тис. грн. з районного бюджету. 

Діяльність суб’єктів господарювання  у  сфері  торгівлі була  

спрямована на  забезпечення  населення  району  необхідними товарами.  

Відповідно до нормативних показників населення району забезпечено 

торгівельними площами. Але під час літнього сезону торгівельна мережа 

збільшується не менш як на 120 одиниць (за даними обстеження). Вже 

виникла гостра необхідність у будівництві сучасних супермаркетів на 

території міста Генічеськ, що надасть змогу покращити торгівельне 

обслуговування, в тому числі для приїжджаючих у район рекреантів.  

За підсумками січня-вересня 2016 року індекс споживчих цін до грудня 

попереднього року становив по Україні – 106,4 %, по Херсонській області – 

105,4 %, індекс цін на продукти харчування по області склав 98,4 %.  

Оборот роздрібної торгівлі за підсумками І півріччя 2016 року 

становив 563,5 млн. грн. Темп росту до відповідного періоду минулого 

року – 104,1 % (район посідає 4 місце серед інших районів області).  
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В соціальному секторі відзначається скорочення населення 

району з початку року на 183 особи переважно за рахунок природного 

скорочення. Всього чисельність населення району складала 59,7 тис. осіб, з 

них 33,6 тис. осіб міського та  26,1 тис. осіб сільського.  

На ринку праці району спостерігається складна ситуація. 

Актуальними на ринку праці району є 23 вакансії. Рівень безробіття має 

сезонні коливання і становив  1,2 % за станом на 01 жовтня  2016 року.  

Протягом 9 місяців 2016 року послугами районної служби зайнятості 

скористалося 3,1 тис. громадян з числа незайнятого населення, що на              

372 більше ніж у попередньому році, з них 2,5 тис. осіб мали офіційний 

статус безробітного. Продовжено роботу щодо орієнтації безробітних на 

відкриття власної справи (одноразову допомогу для організації 

підприємницької діяльності отримали 17 безробітних). 

За сприянням районного центру зайнятості працевлаштовано                     

923 незайнятих громадян, забезпечено професійним навчанням, 

перенавчанням  та підвищенням кваліфікації 281 особа, залучено до 

громадських робіт 272 особи, 22 безробітних працевлаштовані на нове 

робоче місце з компенсацією роботодавцям фактичних витрат єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

З метою легалізації найманої праці в умовах діючого 

мораторію на проведення перевірок суб’єктів господарювання, членами 

робочої групи з початку року  проведено 42 рейди, обстежено 587 суб'єктів 

господарської діяльності, зафіксовано 569 фактів порушення трудового 

законодавства, з них по фізичних особах - підприємцях – 351, по юридичних 

особах – 218. Трудові відносини впорядковано по всіх суб’єктах 

господарювання. Членами робочої групи проводилася інформаційно - 

роз’яснювальна робота щодо переваг легальної зайнятості та реалізації 

положень ЗУ «Про зайнятість населення».  

 Середньомісячна заробітна плата одного штатного 

працівника по району становила за підсумками І півріччя 2016 року            

3631 грн., що дорівнює 96,7 % до середнього рівня по області із темпом 

зростання  до показників минулого року 133,6 %. У господарському 

комплексі району було зайнято   8,0 тис. осіб. 

З метою посилення соціального захисту пенсіонерів на постійному 

контролі в управлінні ПФУ в Генічеському районі знаходиться питання 

своєчасності виплати пенсій. Пенсія фінансується своєчасно, у встановлені 

законодавством строки. Середній розмір пенсійних виплат в 

районі з початку року  зріс на 43,42 грн., або на  3,0 % у порівнянні з   

аналогічним періодом минулого року і станом на 01 жовтня 2016 року 

становить  1503,64 грн. (на початок року - 1460,22 грн.). 

Впродовж першого півріччя проводилась системна робота щодо 

недопущення виникнення заборгованості із виплати заробітної 
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плати працівникам. Питання щодо погашення заборгованості із виплати 

заробітної плати розглянуто на колегії райдержадміністрації із 

заслуховуванням керівників підприємств – боржників. Проведено 7 засідань 

районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із 

заробітної плати (грошового забезпечення) пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат за участю. керівників підприємств, які мають 

заборгованість із виплати заробітної плати. Направлені листи до керівників 

підприємств – боржників, арбітражних керуючих підприємств – боржників, 

Служби автомобільних доріг у Херсонській області, ГУ Держпраці у 

Херсонській області щодо здійснення перевірок на підприємствах 

боржниках. 

Впродовж січня-вересня поточного року відбулося збільшення 

заборгованості з виплати заробітної плати по відношенню до 

початку року на 464,2 тис.грн. і за станом на  01 жовтня 2016 року складає 

809,6 тис.грн. Заборгованість обліковується по 5 підприємствах, з них  

204,2 тис. грн. по  економічно-активних підприємствах (КП «Генічеське БТІ 

Херсонської обласної ради» - 47,6 тис. грн. та філія  «Генічеська ДЕД» 

Дочірнього підприємства «Херсонський облавтодор» - 156,6 тис.грн.) та 

605,4 тис. грн. припадає на підприємства – банкрути.   

42 працівника економічно-активних підприємств мають заборгованість 

із заробітної плати в обсязі 4862 грн. кожен.  

 

У сфері соціального захисту населення забезпечено 

надання всіх державних соціальних гарантій громадянам, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення антитерористичної операції. Щомісячну адресну допомогу 

внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому 

числі на оплату житлово – комунальних послуг станом на 01 жовтня                                  

2016 року отримують 324 заявника. Виплачено грошову допомогу ВПО з 

початку року на суму 10595,6 тис. грн. В єдиній інформаційній базі 

перебуває 698 внутрішньо-переміщених осіб, які взято на облік.  

Під особистою опікою управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації  перебуває 4 сім’ї загиблих військовослужбовців та  

163 демобілізованих військовослужбовців учасників бойових дій, 3 інваліда 

війни, які користуються пільгами у межах встановлених норм згідно чинному 

законодавству. З початку року вже отримали матеріальну допомогу до Дня 

захисника України  з районного бюджету 138 учасника бойових дій на суму 

138,0 тис.грн., призначено матеріальну допомогу 5 учасникам бойових дій 

під час проведення АТО на суму 4,1 тис.  грн. 

Надано матеріальну допомогу малозабезпеченим верстам населення на 

суму 31,2 тис.грн. (28 громадян). Забезпечено технічними засобами 

реабілітації 54 осіб та санаторно-курортними путівками 12 інвалідів 

загального  захворювання. 
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У сфері житлово-комунального господарства рівень оплати 

населенням житлово – комунальних послуг становив 117,5 % (по області – 

133,6 %). За даним показником район займає 8 місце серед районів області.  

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг по комунальних 

підприємствах району  становив за послуги з утримання будинків та при 

будинкових територій – 92,1 % , з вивезення ТПВ – 97,0 %, з 

централізованого водопостачання – 92,1 %. 

 В межах наявного фінансування місцевих бюджетів проводились 

ремонтні роботи на мережах водопостачання населених пунктів району. 

Проведено ремонт хвилезахисної стінки міського пляжу у м. Генічеськ 

протяжністю 600 м на суму 1470,0 тис.грн. (міський бюджет). 

Майже 30 % домогосподарств району отримують державну допомогу у 

вигляді субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг та на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 

побутового палива. Так, середній розмір субсидії становить відповідно            

86,2 грн. та 2076,9 грн. 

В 2016 році здійснювалась підтримка та стимулювання населення 

району на впровадження енергоефективних та енергоощадних заходів 

шляхом компенсації частини суми кредитів згідно з умовами Державної 

цільової програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва 

енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів 

палива («теплий кредит»).  

Серед основних проблемних питань енергозбереження у бюджетній 

сфері залишається значна зношеність будівель та генеруючого обладнання.  

З метою здійснення економії енергоресурсів бюджетними установами 

вжито наступних заходів: замінено 201 вікна на металопластикові 

конструкції на суму 722,2 тис. грн., здійснено капітальний ремонт системи 

опалення НВК Гімназія із заміною застарілого котла (373,0 тис. грн.), 

проведено ремонт систем опалення Сокологірненської, Новоіванівської та 

Рівненської ЗОШ (16,6 тис. грн.), замінено опалювальні котли по 

Щорсівської, Плавської та Павлівської ЗОШ (168,8 тис.грн.), проведено 

ремонт покрівель Догмарівської, Петрівської та Новогригорівської ЗОШ 

(82,1 тис. грн.), проведено ремонт опалювальної системи  Генічеської школи 

естетичного виховання (127,0 тис. грн.). 

За рахунок субвенції з Державного бюджету проведено реконструкції 

котелень із встановленням твердопаливних котлів як додаткових джерел 

теплопостачання при відключенні газових модулів нагріву потужністю          

450 КВт та 350 КВт по Генічеської ЗОШ № 3 на суму 731,0 тис.грн. та ЗОШ 

№ 4 - 627,5 тис.грн. Обсяг співфінансування з районного бюджету становив             

21,9 тис.грн. та 18,6 тис.грн. відповідно.  

Проведено технічне переоснащення котелень ясел-садків «Теремок», 

«Казка» та «Червона шапочка», роботи по яких були розпочато ще у                

2014 році (встановлено твердопаливні котли як додаткові джерела 

теплопостачання при відключенні газових модулів нагріву). 
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У гуманітарній сфері району забезпечено збереження мережі 

закладів охорони здоров'я, освіти, спорту та культури.  

Децентралізація влади у фінансовій сфері, яку розпочато ще у               

2014 році, дала змогу заощадити фінансові ресурси районного бюджету, які в 

цьому році успішно використовуються на вирішення проблемних питань у 

гуманітарній сфері району. 

Мережа закладів загальної середньої освіти, яка існує в районі, 

забезпечує потреби  населення в освітніх послугах.  

Забезпечено організацію навчально-виховного процесу. Учні 

отримували повну загальну середню освіту як на загальних підставах, так і за 

екстернатною, інклюзивною  та індивідуальною формами навчання. Було 

продовжено організацію навчання  дітей  за інклюзивною формою. Так,  у                 

16 інклюзивних класах навчалось 19 дітей з особливими освітніми 

потребами. 

У денних загальноосвітніх навчальних закладах охоплено навчанням в 

330 класах 5742 дитини. У початковій школі навчається 2530, в основній – 

2633, у старшій – 579 учнів, в тому числі за індивідуальною формою 

навчається 79 учнів. 

У поточному навчальному році середня наповнюваність класів 

становить 17,4 (у міській місцевості – 22,7, у сільській місцевості-12,98 ). 

Із 7 загальноосвітніх шкіл міської місцевості І-ІІІ ступенів 5 мають 

контингент від 400 до 600 учнів (НВК Гімназія, Генічеська № 4, 

Новоолексіївська № 1 та № 2, Партизанська), 1-  понад 700 учнів (НВК 

«Генічеська школа І-ІІІ ступенів № 3-ДНЗ» -703 учні). 

За кількістю учнів 18 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів сільської 

місцевості розподілені наступним чином: менше 100 учнів - 8 закладів 

(Догмарівська, Новоіванівська, Озерянська, Павлівська, Привільненська, 

Стокопанівська, Червонопрапорна, Плавська), від 101 до 150-                                 

4 (Новодмитрівська, Сокологірненська, Стрілківська), від 151 до 200-                     

5 (Петрівська, Рівненська, Новогригорівська, Щасливцевська, Щорсівська),  

понад 200 -2 школи (Фрунзенська, Чонгарська). 

Усі загальноосвітні школи забезпечені комп’ютерними класами з 

виходом у мережу Інтернет.  

Важливим напрямом соціального захисту учнів є питання підвозу та 

харчування.  

Забезпечено гаряче харчування (сніданки) учнів з числа дітей-сиріт і 

позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей та 

дітей, які навчаються за інклюзивною формою. 

З метою виконання завдання забезпечення рівного доступу до якісної 

освіти, організованим підвезенням до місць навчання, роботи та у 

зворотному напрямку забезпечено 100% учасників навчально-виховного 

процесу, які проживають за межею пішохідної доступності (377 учнів до 

13 шкіл району). 
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У 2016-2017 навчальному році продовжено вивчення 340 дітьми 

кримськотатарської мови як предмета в Новоолексіївській загальноосвітній 

школі №1, організовано факультативне вивчення кримськотатарської мови  

учнями в Щасливцевській та Партизанській школах. Організовано гурток з 

вивчення мови, культури та традицій кримських татар у НВК «Генічеська 

школа І-ІІІ ступенів №3-ДНЗ». Продовжено роботу групи з 

кримськотатарською мовою навчання у Новоолексіївському  ясла-садку № 20  

"Джерельце".  

Навчання дітей здійснюють 625 учителів. З них мають кваліфікаційну 

категорію «учитель вищої категорії» – 175 (28%), педагогічні звання 

«старший учитель» - 64, «учитель – методист» – 32 особи. Приступило до 

роботи  по навчальних закладів 11 молодих спеціалістів. 

У 2016 році 4020 учнів району брали участь у міжнародних та 

всеукраїнських інтерактивних конкурсах, 1714 з яких стали переможцями. 

Значну увагу приділено реалізації заходів з національно-патріотичного 

виховання дітей та учнівської молоді. На базі районного Палацу творчості 

дітей та юнацтва відкрито Центр національно-патріотичного виховання, який 

став осередком становлення громадянина – патріота нашої країни.  

У 2016 році започатковано районний проект «Україна - це ми», який 

продемонстрував  спільну діяльність усіх закладів освіти з виховання юних 

патріотів України. У всіх навчальних закладах району розміщено постійно 

діючі експозиції державної символіки, у кожному навчальному кабінеті є 

куточки з державними символами, змінні експозиції «Виховуємо патріота 

України».  

Забезпечено підтримку талановитих і обдарованих дітей, створено умови 

розвитку обдарованої дитини, постійно оновлюється районний банк даних 

«Обдарованість». 

Створено банк даних передового педагогічного досвіду, у якому 

налічується 90 педагогів-новаторів. 

Особлива увага приділялась поліпшенню матеріально-технічної бази, 

створенню у кожному закладі освіти умов, які б відповідали вимогам безпеки 

та санітарним нормам. Проведені поточні ремонти по підготовці кабінетів, 

класних кімнат, шкільних приміщень, опалювальних систем, покрівель, 

тепломереж, їдалень та спортивних залів. Завершено капітальний ремонт 

актової зали Партизанської ЗОШ на загальну суму 216,1 тис. грн., проведено 

ремонт підлоги спортивної зали Чонгарської ЗОШ (50,4 тис.грн.) та інші 

роботи.  

Навчально-виховний процес здійснюється у 30 дошкільних 

навчальних закладах.  

Відновлено діяльність дошкільного закладу «Івушка» у м. Генічеськ. 

На зазначені цілі  спрямовано майже 1 млн. 370 тис  грн., з них з районного 

бюджету в цьому році використано  1 млн. 222 тис. грн. та близько 140,0 тис. 

грн. коштів спонсорської допомоги у 2015 році. Проведено капітальний 

ремонт приміщень, придбано необхідні меблі, обладнання та інвентар, 

гральні павільйони.  Створено навчально-виховний комплекс «Генічеська 
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школа І-Ш ступенів № 3 – дошкільний навчальний заклад» та вирішено 

питання його фінансування. З 20 вересня поточного року розпочато роботу 

трьох груп (1 ясельної та 2-х садових) для 60 дошкільнят, чим створено 

умови для отримання ними послуг дошкільної освіти та знято питання черги 

на влаштування дітей до ДНЗ у м. Генічеську. 

Загалом дошкільною освітою в дитячих садках району  охоплено      

1852 дитини, працюють 83 групи, у тому числі у сільській місцевості – 39, у 

міській - 44. Діти 5-річного віку охоплені дошкільною освітою 

стовідсотково завдяки  використанню таких форм як перебування в 

дошкільних закладах,  соціально-педагогічного патронату  та вихованню у 

клубі-студії  раннього  творчого  розвитку  дитини  „Крапельки”  на  базі 

Генічеської районної станції юних натуралістів  в рамках регіонального 

експерименту  „Ресурсне  забезпечення  системи  раннього  творчого  

розвитку  дитини  в  позашкільному  освітньому  закладі”. 

На категорійному обліку служби у справах дітей 

райдержадміністрації знаходилося 163 дітей – сиріт та дітей, які позбавлені 

батьківського піклування, які проживають в сім’ях, 11 таких, що 

виховуються  в інтернатних закладах, 38 дітей, які проживають в сім’ях та 

опинилися в складних життєвих обставинах. Дітей над якими вчинено 

насильство в сім'ї, дітей, схильних до бродяжництва, та неповнолітніх, які 

постановами судів передані під нагляд матерів районі не має. 

 Протягом року проведено 10 засідань комісії з питань захисту прав 

дитини, проведено 48 рейдів «Діти вулиці», «Канікули», виявлено 2 дітей, які 

потребували негайного втручання працівників служби по соціальному 

захисту. 

 Реалізуючі державну політику стосовно захисту прав дітей, подолання 

дитячої безпритульності і бездоглядності під соціальним патронатом 

перебувало 12 прийомних сімей та два дитячих будинків сімейного типу, в 

яких виховується 34 прийомних дітей. В продовж 2016 року направлено до 

суду 4 позови на позбавлення батьківських прав, до адміністративної 

відповідальності по ст. 184 КУпАП було притягнуто 47 батьків, взято на 

первинний облік 22 дитини, знято з обліку 25 дітей, влаштовано під опіку 

19 дітей, здійснено 21 виїзди до населених пунктів району, в ході яких 

проведено 78 соціальних інспектувань сімей, які опинились у складних 

життєвих обставинах, проведено 8 групових заходів, охоплено 827 особи з 

числа учнівської молоді.  

Медичне обслуговування населення району здійснюється КЗ 

Центральна районна лікарня (220 ліжок по 13 відділеннях) та КЗ 

«Генічеський ЦПМСД», до складу якого входять 13 амбулаторій, 21 ФАП та                  

3 здравпункти.  

Населення району забезпечено стаціонарними ліжками  відповідно до 

діючих нормативів по галузі (значення показника – 36,7). Потужність 

поліклінічного відвідування ЦРЛ розрахована на 787 відвідувань у зміну. 
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Аналіз стану здоров'я населення району за 9 місяців 2016 року свідчить 

про складну медико-демографічну ситуацію. По відношенню до 

минулорічного періоду у районі зменшився рівень народжуваності, 

збільшився показник дитячої (малюкової) смертності та  загальної 

смертності.  

Однією з основних проблем залишається високий показник 

розповсюдженості туберкульозу, онкологічних захворювань, ВІЛ-інфекції / 

СНІДу.  

Крім того, заклади медицини району у поточному році мають 

недостатнє фінансування (отримана субвенція складає 54,8 % від потреби). 

Як наслідок, витрати харчування на 1 ліжко\день складають у 2016 році          

2,60 грн., у 2015 році – 1,80 грн. (рекомендовані витрати на харчування –           

31,33 грн.).  Витрати на медикаменти на 1 ліжко\день у 2016 році складають 

7,39 грн., у минулому році – 5,85 грн. (рекомендовані норми – 26,35 грн.). До 

проблемних питань слід віднести недостатнє забезпечення медичними 

кадрами – 72,5 % (відкриті вакансії лікарів –акушер-гінеколог, терапевт 

палати інтенсивної терапії, педіатр педіатричного відділення, хірург, 

невропатолог, фізіотерапевт), недостатня матеріально-технічна база, 

проблеми у придбання сучасного обладнання і апаратури, потреба у 

капітальному і поточному  ремонтах відділень з метою відповідності 

сучасним вимогам. 

Загально визначеними показниками здоров'я населення є демографічна 

ситуація, загальна захворюваність та інфекційні захворювання. Аналіз стану 

здоров’я населення району свідчить про складну медико-демографічну 

ситуацію. 

Рівень народжуваності знизився з 9,6 на 1 тис. населення  у 2015 році 

до 8,8 на 1 тис. населення у 2016 році. Збільшився показник дитячої 

(малюкової)  смертності віком до 1 року з 7,0 на 1 тис. населення  у 2015 році 

до 9,8 на 1 тис. населення у 2016 році. 

Збільшився показник загальної смертності з 11,3 на 1 тис. населення у 

2015 році до 12,0 на 1 тис. населення у 2016 році (абсолютне число померлих 

720, з них 154 осіб працездатного віку). На першому місці хвороби системи 

кровообігу – 492 особи, новоутворення – 80, травми від отруєння – 49. 

Природний приріст населення має від’ємне значення і складає – 3,2 у 

2016 році проти – 1,7 у 2015 році. 

Боротьба із захворюваністю на туберкульоз є не тільки медичною, але і 

соціальною потребою. Протягом 2013 – 2015  років вдалося зменшити 

показник захворюваності на туберкульоз. Так, значення показника 

«захворюваність на туберкульоз на 100 тис. населення» складає  

-  2012 рік - 104,2 випадки 

-  2013 рік -  72,0 

- 2014 рік – 51,2  (по області – 61,2) зареєстровано 31 хворий 

- 2015 рік – 36,4 (по області – 57,6) зареєстровано 22 хворих 

За  9 місяців 2016 року зареєстровано 27 хворих на туберкульоз. 

Значення  показника – 36,4 (по області – 54,3). 
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Відповідно до минулорічного рівня збільшено розповсюдженість на 

туберкульоз з 104,6 випадків на 100 тис. мешканців  (по області 63) до               

121,8 на 100 тис. мешканців  (по області 73).  

Покращено ситуацію із виявлення онкологічних захворювань на ранніх 

стадіях, однак зріс рівень захворюваності по онкозахворюванням. Так, якщо 

у 2015 році на 100 тис. населення було зафіксовано 182,7 од., то у поточному 

році – 255,4 од. Абсолютний показник становить 110 чол. та 153 відповідно. 

Відбулося збільшення рівня занедбаності онкозахворювань з 56,4 % у 

минулому році до 80,1 % у поточному.  Абсолютний показник становить            

34 чол. та 48 відповідно. 

Однією із основних проблем в охороні здоров'я населення району 

залишається високий показник розповсюдженості ВІЛ / СНІДу.  

Захворюваність на ВІЛ/СНІД у 2016 році складає 35 од. на 100 тис. населення 

проти 31,5 у аналогічному періоді минулого року. На диспансерному обліку 

перебуває 205 чоловік. 

Впродовж 2016 року забезпечено реалізацію встановлених завдань 

Програми у галузі охорони здоров’я. Так, на проведення медичних оглядів 

працівників галузі освіти виділено 212,3 тис. грн. районного бюджету. В 

рамках формування мережі центрів екстреної медицини  на території району 

відповідно до соціальних потреб відкрито  пункт постійного базування у с. 

Рівне та пункт тимчасового базування у с. Щасливцеве. За рахунок коштів 

районного бюджету (60,0 тис. грн. та 120,0 тис.грн.) придбано легковий 

автотранспорт для Генічеської лікарської амбулаторії. Тривало оснащення 

медичних закладів сучасним обладнанням, а саме, придбано АВР на дизель-

генератор потужністю 70 кВт для забезпечення І категорії електропостачання 

лікарні (56,0 тис. грн. коштів районного бюджету), придбано мікроскоп та 

фотометр для клінічної лабораторії (31,7 тис.грн.), сучасне медичне  

обладнання  для рентгенкабінету (10,3 тис.грн.), кондиціонери для дитячого 

відділення (26,0 тис.грн.). З метою приведення лікувально-профілактичних 

закладів у відповідність до санітарних норм, проведено капітальний  ремонт 

покрівлі травматологічного відділення Генічеської центральної районної 

лікарні на суму 292,7 тис. грн. (районний бюджет), проведено ремонт 

процедурного кабінету дитячого відділення (20,0 тис. грн. – районний 

бюджет). Проведено благоустрій території лікарні із оновленням тротуарного 

покриття.  За рахунок міжбюджетних трансфертів (сільські бюджети – 

районний бюджет) проведено ремонтні роботи по лікарських амбулаторіях та 

вжито заходів із укріплення їх матеріально-технічної бази. 

 

Збережено мережу культурно - мистецьких закладів району. Реалізацію 

державної політики у сфері культури забезпечують 20 клубних установ,           

24 бібліотеки, 3 дитячі школи естетичного виховання, 1 краєзнавчий музей.  

В районі діють 136 клубних формувань (художньої самодіяльності та 

любительські об'єднання), з них  64 дитячих (1382 учасників, з них              

719 дітей), 17 колективів мають звання «народний» та «зразковий».  
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На території району налічується 204 об'єкти культурної спадщини, в 

тому числі 135 пам'яток археології, 65 історії, 4 мистецтва, які занесено до 

Державного реєстру нерухомих пам'яток України. 

Робота у сфері культури  була направлена на  подальший розвиток та 

збереження національних традицій та звичаїв, створення умов для 

подальшого розвитку професійного мистецтва, здійснення заходів щодо 

збереження та поповнення бібліотечних і музейних фондів. 

Вжито заходів щодо покращення матеріально-технічної бази закладів 

культури. Так,  за рахунок коштів районного бюджету покращено 

матеріально-технічну базу шкіл естетичного виховання району                           

(86,0 тис.грн.), проведено ремонт та покращено матеріально-технічну базу 

районної бібліотеки (56,0 тис.грн.),  проведено ремонтні роботи будівлі 

дитячої районної бібліотеки (60,2 тис.грн.),  придбано оргтехніку                  

(62,0 тис.грн.) та розпочато ремонт даху у краєзнавчому музеї                    

(209,0 тис.грн.), покращено матеріально-технічну базу районного будинку 

культури (190,2 тис.грн.). 

Поповнено бібліотечні фонди на 1027 примірників друкованої продукції 

(69,3 тис.грн.). 

За фінансової підтримці районного та міського бюджетів здійснено 

видання альманаху «Трамонтан» (6,0 тисгрн.) та збірника історично-

краєзнавчих фотоочерків «Генічеськ і генічане» (141,0 тис.грн.). 

У 2016 році відроджено Всеукраїнський фестиваль національних 

культур «Таврійська родина», на проведення якого використано 80,0 тис.грн. 

районного бюджету. 

Тривала реалізація завдань Програми у сфері фізичної культури і 

спорту. У районі  діють 2 дитячо-юнацькі школи, в яких займаються 

близько 600 учнів, що складає 8,9 % від загальної кількості школярів району. 

До фізкультурно-оздоровчої роботи на підприємствах та організоціях району 

залучено понад 10,0 тис. осіб, що складає 16,8 % від  загальної чисельності 

населення району. 

Забезпечено участь спортсменів району у змаганнях різного рівня 

відповідно до календарю змагань.  

За рахунок районного бюджету покращено матеріально-технічну базу 

спортивних закладів, а саме придбано 6 столів для тенісу настільного             

(29,7 тис.грн.), сетка на батут (18,0 тис.грн.), автотранспорт (мікроавтобус) 

для ГРДЮСШ (160,0 тис.грн.), обладнання для облаштування спортувниго 

майданчика для Генічеської ЗОШ  І-ІІІ рівнів № 3 (280,0 тис.грн.). Тривало 

виготовлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку під 

розміщення ГРДЮСШ у м. Генічеськ. 

 

У 2017 році продовжиться реалізація в районі державної політики, 

спрямованої на забезпечення стабілізації соціально-економічного розвитку, 

вирішення першочергових питань оборонного характеру  та поліпшення 

якості життя населення. 
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ІІ. Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери району 

 

Економічний розвиток 
Сільське господарство, виробництво харчових продуктів та напоїв 

- низька додана вартість у сільськогосподарському виробництві через 

малий відсоток переробки продукції АПК;  

- невідповідність матеріально-технічної бази сільгосптоваровиробників 

району сучасним вимогам ведення сільськогосподарського виробництва, 

недостатня кількість власної сучасної техніки для вбирання врожаю (висока 

ступінь зношеності машинотракторного парку та недостатні темпи його 

оновлення;  

- зростання цін на енергоносії (електроенергія, ГСМ), що негативно 

впливає на собівартість продукції та Ії конкурентоспроможність; 

- недостатній розвиток тваринницької галузі, яка потребує державної 

підтримки (домінування дрібнотоварного виробництва продукції: у 

господарствах населення виробляється більше дев’яноста відсотків валової 

продукції тваринництва); 

- фізичний та моральний знос зрошувальних систем, які потребують 

проведення робіт з реконструкції, висока вартість робіт з відновлення 

зрошувальних систем;  

- обмеженість власних обігових коштів сільськогосподарських 

підприємств, недосконала система кредитування, особливо середньо- та 

довгострокових вкладень у розвиток основних фондів аграрного сектора; 

- низький рівень формування мережі сільськогосподарських 

кооперативів. 

Ефективне використання земельних ресурсів 

- недостатнє здійснення природоохоронних та агротехнічних заходів у 

землекористуванні; 

- підтоплення населених пунктів ґрунтовими та паводковими водами. 

Промисловість та транспорт району, дорожнє господарство 
- згортання виробничої діяльності важливих для економіки району 

промислових підприємств (солезавод, винзавод, рибзавод, машинобудівний 

завод, молокозавод) та Генічеського портопункту, які потребують значних 

інвестиційних ресурсів для відновлення діяльності. 

- проблема відшкодування у повному обсязі транспортним 

підприємствам понесених збитків за пільгове перевезення пасажирів, 

відсутній єдиний порядок визначення фактично перевезених пасажирів 

пільгових категорій та втрат доходів, понесених підприємствами-

перевізниками від цих перевезень. Окремі категорії громадян  меншою мірою 

реалізують своє право на пільговий проїзд (жителі сільської місцевості 

порівняно з жителями міської місцевості, інваліди). 

- невідповідність діючим стандартам і нормам більшості автодоріг, 

побудованих у післявоєнні роки та реконструйованих на окремих ділянках у  

70-80-х роках минулого століття. 
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Поліпшення бізнес-клімату й залучення інвестицій 

- коливання валютного курсу, що призводить до збільшення кредитного 

портфеля підприємств та зменшення валютної виручки; 

- нестача фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних програм 

(проектів), в тому числі спрямованих на модернізацію та технологічне 

оновлення виробництва;   

- основними стримуючими факторами використання кредитних послуг 

банків є високий рівень процентних ставок за кредитами, надмірні вимоги до 

вартості застави відносно суми кредиту;  

- нерозвиненість інфраструктури підтримки підприємництва у районі;  

- незначна роль спілок і рад безпосередньо підприємців у розвитку 

малого та середнього бізнесу; 

- недостатній обсяг державного фінансування інвестиційних проектів, 

спрямованих на вирішення пріоритетних проблем житлово-комунальної 

сфери. 

Туристична та курортно-рекреаційна сфера 

- недостатній рівень фінансування заходів комплексної реконструкції 

електричних мереж, будівництва та реконструкції водно-каналізаційних 

мереж і очисних споруд з урахуванням сезонного рекреаційного 

навантаження;  

- неналежне функціонування комунальної інфраструктури рекреаційної 

території, в тому числі систем енергозабезпечення, водопостачання, 

водовідведення та очищення стоків; 

- недостатній рівень благоустрою (стану доріг) в населених пунктах 

курортно-рекреаційної зони; 

- наявність анофелогенних водоймищ та покинутих кар’єрів, які 

потребують рекультивації; 

- недостатнє використання наявного ресурсного потенціалу рекреації і 

туризму; 

- короткотривалий оздоровчий сезон.  

 

Соціальна і гуманітарна сфера 
Підвищення стандартів життя населення 

- зниження купівельної спроможності населення; 

- велика різниця між високою вартістю життя і низькою ціною праці є 

найгострішою соціальною проблемою; 

- наявність заборгованості із виплати заробітної плати, в тому числі на 

економічно-активних підприємствах; 

- наявність «тіньових» відносин у малому бізнесі при працевлаштуванні 

незайнятого населення; 

- невідповідність кваліфікаційного рівня незайнятої робочої сили 

потребам регіонального ринку праці; 

- виплата заробітної плати у «конвертах»; 

- обмежені можливості щодо працевлаштування в сільській місцевості. 
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Підвищення якості медичних послуг, освіти 

- поширення таких негативних явищ, як захворювання на туберкульоз, 

ВІЛ/СНІД; 

- високий рівень смертності від хвороб системи кровообігу та 

онкопатології; 

- недостатній рівень забезпеченості кваліфікованими медичними 

кадрами закладів охорони здоров’я; 

- неналежний стан оснащення матеріально-технічної бази медичних 

закладів;  

- неналежне забезпечення працівників освітньої галузі та галузі 

медицини житлом; 

- недостатній рівень охоплення дітей молодшого дошкільного віку 

дошкільною освітою через недостатню кількість дитячих дошкільних 

закладів; 

- дисбаланс  наповнюваності  сільських  загальноосвітніх  навчальних 

закладів, що призводить до збільшення кількості малокомплектних шкіл. 

Житлово-комунальне господарство, забезпечення 

населення житлом 
- низький рівень платоспроможності громадян; 

- неспроможність пересічних громадян, перш за все молоді, поліпшити 

свої житлові умови власними силами без допомоги Держави та місцевої 

влади; 

- недовіра громадян до банківських установ для отримання іпотечних 

кредитів; 

 - значна зношеність та нерозвиненість інженерних комунікацій та 

недостатня забезпеченість матеріально-технічними ресурсами підприємств 

житлово-комунального господарства;  

 - висока собівартість виробництва через значне енергоспоживання по 

підприємствах галузі; 

 - недостатність забезпечення якісною питною водою мешканців 

району; 

 відсутність централізованого водопостачання у 1 населеному пункті 

(смт Рикове), де мешканці користуються привізною водою.  
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ІІІ. Мета та пріоритети економічного і соціального розвитку району            

у 2017 році 

 

Метою Програми є  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. 

 

Пріоритети реалізації заходів Програми 

(відповідно до Стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 

року, затвердженої рішенням обласної ради від 10 вересня 2015 року № 1296) 

 

Пріоритетний напрям РОЗВИТОК ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ НАСЕЛЕННЯ 
 збереження та розвиток населених пунктів – центрів економічного 

зростання; 

 розвиток самодостатніх територіальних громад через підтримку 

процесів децентралізації; 

 залучення мешканців до вирішення місцевих проблем; 

 підтримка кримських татар, що мешкають у районі, які постраждали 

внаслідок депортації; 

 створення точок доступу до соціально значущої інформації на базі 

існуючих бібліотек; 

 запровадження здорового способу життя, забезпечення профілактики 

захворюваності; 

 розвиток системи допомоги сімейних лікарів; 

 надання послуг невідкладної медицини  протягом нормативного часу; 

 створення системи взаємодії освітніх закладів та центрів зайнятості з 

вивчення потреб ринку праці; 

 покращення якості освіти в навчальних закладах району; 

 формування повноцінних шкільних округів; 

 культурний розвиток в кожній громаді; 

 доступ до пам'яток історії і культури усім школярам. 

 

Пріоритетний напрям ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОГО 
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
 забезпечення відкритості влади, організація суспільного діалогу; 

 покращення стану доріг та автомобільного сполучення для забезпечення 

як потреб економіки, так і доступу населення до послуг; 

 інформаційне покриття, розвиток мережі телекомунікацій; 
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 інфраструктурне забезпечення провідних галузей економіки: розбудова 

переробних підприємств як об'єктів створення доданої вартості продукції 

АПК; 

 підтримка фермерських господарств; 

 промоція туристичного продукту; 

 покращення якості туристичних послуг; 

 продовження туристичного сезону; 

 ощадне і доцільне використання природних ресурсів. 

 

Пріоритетний напрям РЕРУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕКОЛОГІЧНА 

БЕЗПЕКА 
 очищення стічних вод в акваторії Азовського моря; 

 своєчасне реагування на стан берегів водних об’єктів (укріплення 

берегів узбережжя Азовського моря, збільшення площ прибережних 

захисних смуг); 

 скорочення підтоплення на території району; 

 доступ до джерел питної води усім територіальним громадам; 

 збереження земельних ресурсів; 

 покращення управління відходами; 

 розвиток виробництва енергії з відновлювальних джерел; 

 розвиток електричних мереж для забезпечення потреб економіки 

району; 

 реалізація пілотних проектів з енергозбереження та моніторинг 

ефективності їх впровадження. 
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IV. Цілі, завдання розвитку економіки та соціальної сфери району на 

2017 рік 

 

1. ПІДВИЩЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ РАЙОНУ 

 

1.1. Територіальна оборона в районі 

 

Основні цілі на 2017 рік: 

- підвищення обороноздатності району. 

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік: 

- проведення в районі заходів, спрямованих на виконання завдань з 

територіальної оборони, зокрема забезпечення належного функціонування 

військових підрозділів територіальної оборони, а саме: 

- створення умов для реалізації конституційного права на охорону здоров'я 

військовослужбовців підрозділів територіальної оборони; 

- надання допомоги у забезпеченні підрозділів територіальної оборони 

матеріально-технічними засобами та у підготовці зазначених підрозділів до 

виконання завдань за призначенням (проведення зборів, тренувань); 

- здійснення заходів з військово-патриотичного виховання, допризовної 

підготовки, забезпечення відбору та призову громадян на строкову та 

контрактну військову службу. 

Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці: відділ юридичної, мобілізаційної роботи та взаємодії 

з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації, Генічеський 

районний військовий комісаріат, КЗ Генічеська ЦРЛ, КЗ “Генічеський  

ЦПМСД”. 

Інструменти реалізації: районна цільова програма підтримки Генічеського 

районного військового комісаріату на період мобілізаційної підготовки 

військовозабов’язаних Генічеського району та забезпечення заходів, 

пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян України 

на строкову військову службу до лав Збройних Сил України на 2017 рік. 

- сприяння Генічеському районному військовому комісаріату у 

здійсненні заходів щодо допризовної підготовки, військово-патріотичного 

виховання молоді, призову громадян України на строкову військову службу; 

- надання підрозділам Збройних Сил України та Державної 

прикордонної служби України, які здійснюють прикриття південних рубежів 

держави, шефської допомоги щодо забезпечення матеріально-технічними 

засобами, облаштування місць проживання та несення служби, створення 

належних побутових умов для військовослужбовців; 

- забезпечення матеріально-технічними засобами військовослужбовців, 

які розташовано на території району. 

Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці: відділ юридичної, мобілізаційної роботи та взаємодії 

з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації, Генічеський 
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районний військовий комісаріат, виконавчі комітети міської, селищних та 

сільських рад. 

- забезпечення розвитку сервісної інфраструктури контрольно-

пропускного пункту  в’їзду/виїзду “Чонгар”.  

Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці: відділ розвитку інфраструктури, надзвичайних 

ситуацій на ЖКГ управління економічного розвитку та архівної справи 

райдержадміністрації, сектор містобудування та архітектури 

райдержадміністрації, Чонгарська сільська рада.  

- забезпечення належних умов проведення призову на строкову 

військову службу шляхом проведення ремонтних робіт будівлі, яка є 

об’єктом комунальної власності  територіальних громад району та передана в 

оренду Генічеському районному військовому комісаріату (обліковується на 

балансі КП «Оріон»)(додаток 5 до Програми).  

Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці: КП “Оріон”, районна державна адміністрація. 

- підтримка громадян та громадських формувань, залучення населення 

до охорони громадського порядку, сприяння створенню громадських 

формувань по охороні громадського порядку, участь громадських формувань 

в підтриманні громадського порядку і громадської безпеки, запобіганні  

кримінальним  і  адміністративним  правопорушенням, участь  в  

забезпеченні охорони громадського порядку під час проведення масових 

заходів. 

Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці: відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої 

політики апарату райдержадміністрації, виконкоми міської, селищних та 

сільських рад, громадьські організації. 

- дотримання прикордонного режиму та встановлених режимних 

обмежень в прикордонної смузі та контрольованому прикордонному районі, 

зокрема щодо виходу та плавання у територіальному морі та внутрішніх 

водах України за межами 2 морських миль. 

Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці: відділ прикордонної служби “Генічеськ”. 

- здійснення оперативного контролю баз для стоянки маломірних суден 

та тимчасових пунктів базування маломірних суден щодо виконання вимог 

безпеки судноплавства у контрольованому прикордонному районі. 

Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці: Чорноморське міжрегіональне управління 

Укртрансбезпеки.  

 

2. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  

ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ 

 

2.1. Ринкові перетворення 
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2.1.1. Розвиток підприємництва 

 

Основні цілі на 2017 рік: 

- реалізація державної політики розвитку малого та середнього 

підприємництва, спрямованої на створення сприятливих правових та 

організаційно-економічних умов для започаткування бізнесу, його ведення та 

розвитку, зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів; 

- забезпечення основних принципів державної регуляторної політики: 

доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, 

прозорості та врахування громадської думки. 

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей: 

- кількість малих і середніх підприємств на рівні 48  одиниць на 10 тис. осіб 

наявного населення; 

- надходження до місцевих бюджетів від діяльності малого і середнього 

підприємництва на рівні  85,0 млн грн. 

- кількість осіб, зайнятих у цій сфері, не менше 25 % від працездатного 

населення району. 

 

Основні завдання на 2017 рік: 

- ефективна реалізація державної регуляторної політики, а саме 

здійснення, відповідно до плану діяльності райдержадміністрації, розробки 

проектів регуляторних актів та проведення заходів з відстеження 

результативності; 

- інформаційне забезпечення підприємницької діяльності; 

- створення умов для легалізації трудових відносин та підвищення рівня 

соціальної відповідальності малого підприємництва для забезпечення 

фінансової, ресурсної, інформаційної та кадрової підтримки суб'єктів малого 

підприємництва; 

- сприяння підвищенню іміджу підприємця, відзначення кращих 

суб’єктів підприємницької діяльності  до  Дня підприємця. 

Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці: відділ економічного розвитку і торгівлі управління 

економічного розвитку, інфраструктури та архівної справи 

райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, 

виконкоми міської, селищних та сільських рад.  

- надання фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки суб’єктів 

малого і середнього підприємництва, зокрема кредитно-гарантійної 

підтримки підприємцям для започаткування власної справи. 

Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці: фінансово-кредитні установи, Генічеський районний 

центр зайнятості. 

- поширення інформації про проведення виставково-ярмаркових 

заходів та залучення підприємців району до участі в міжнародних, 

державних та обласних виставкових заходах. 
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Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці: відділ економічного розвитку і торгівлі управління 

економічного розвитку, інфраструктури та архівної справи 

райдержадміністрації, відділ агропромислового розвитку 

райдержадміністрації 

- забезпечення роботи центру надання адміністративних послуг у 

районі, 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; 

- забезпечення матеріально-технічного оснащення та виготовлення 

кошторисної документації з ремонту приміщення Центру надання 

адміністративних послуг відповідно додатку 5 до Програми.  

Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці: відділ з надання адміністративних послуг 

райдержадміністрації, КП “Оріон”. 

 - створення умов для належного виконання структурними підрозділами 

районної державної адміністрації  покладених на них основних функцій і 

завдань, визначених Законом України «Про місцеві державні адміністрації» та 

реалізації повноважень, делегованих Генічеською районною радою 

відповідно до статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», а саме придбання захищених носіїв ключової інформації (засобів 

електронного цифрового підпису) та навчання адміністраторів ЦНАПу в ДП 

«Національні інформаційні системи» відповідно додатку 5 до Програми; 

Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці: відділ з надання адміністративних 

послуграйдержадміністрації. 

- фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого і середнього 

підприємництва, а саме здійснення часткового відшкодування відсоткових 

ставок за кредитами, що надаються суб’єктам малого і середнього 

підприємництва на реалізацію інвестиційних проектів (додаток 5 до 

Програми; 

- підвищення іміджу підприємця, проведення урочистих заходів, 

присвячених Дню підприємця (додатку 5 до Програми). 

Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці: відділ економічного розвитку і торгівлі управління 

економічного розвитку, інфраструктури та архівної справи 

райдержадміністрації. 

 

2.1.2. Розвиток ринкової інфраструктури 

 

Основні цілі на 2017 рік:  

- розбудова ринкової інфраструктури на селі; 
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- стимулювання процесів самоорганізації сільськогосподарських 

товаровиробників усіх форм власності на кооперативних принципах. 

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:  

- сприяння реалізації інвестиційної пропозиції з будівництва логістичного 

центру торгівлі сільськогосподарською продукцією на території                             

Чонгарської сільської ради; 

- залучення одноосібників-виробників молока до об’єднання у 

сільськогосподарський обслуговуючий молочарський кооператив та 

створення 1 кооперативу. 

 

Основні завдання на 2017 рік: 

- забезпечення сталої роботи об’єктів інфраструктури зберігання, 

постачання та реалізації сільськогосподарської продукції на території 

району; 

- створення та забезпечення ефективного функціонування 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, зокрема молочарських. 

Сприяння створенню молокопереробних міні-цехів на базі молочарських 

кооперативів. 

- залучення проектів міжнародної технічної допомоги ЄС/ПРООН 

"Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" за напрямком "Економічний 

розвиток сільських територій України" до розбудови інфраструктури 

аграрного ринку. 

Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці: відділ агропромислового розвитку 

райдержадміністрації. 

 

2.2. Механізми регулювання 

 

2.2.1. Управління об'єктами спільної власності територіальних громад 

району 

 

Основні цілі на 2017 рік:  

- ефективне використання майна, що належить до спільної власності 

територіальних громад району; 

- надання фінансової підтримки (поповнення статутних капіталів) 

підприємствам, що є власністю територіальної громади району; 

- забезпечення функціонування та приведення до належного стану будівель і 

об’єктів, що належать до спільної власності територіальних громад району. 

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:  

- надходження до районного бюджету від оренди нерухомого комунального 

майна.  
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Основні завдання на 2017 рік: 

- інвентаризація об’єктів спільної власності територіальних громад 

району, впорядкування оформлення прав власності на об’єкти нерухомості, 

здійснення заходів щодо оформлення прав на користування земельними 

ділянками, впорядкування статутних документів підприємств, організацій, 

установ і закладів спільної власності територіальних громад району;  

Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці: районна рада, комунальні підприємства, установи, 

заклади районної ради. 

- надання в оренду вільних приміщень комунальної власності суб`єктам 

господарювання виключно на конкурсній основі; 

- створення умов для ефективної беззбиткової роботи підприємств, що 

належать до власності територіальної громади району; 

Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці: районна рада 

- проведення ремонтних робіт, реконструкції та здійснення експлуатаційного 

утримання будівель і споруд, що належать до майна территоріальних громад 

району відповідно додатку 5 до Програми. 

Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці: балансоутримувачі майна територаільних громад 

району. 

 

2.2.2. Інвестиційна діяльність 

 

Основні цілі на 2017 рік: 

- забезпечення стійкого зростання обсягу надходження інвестицій в 

економіку району; 

- створення сприятливого інвестиційного середовища для приватного 

капіталу, забезпечення умов ефективної взаємодії суб’єктів господарювання 

та органів влади; 

- 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.  

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей: 

- розширення партнерства з інвестиційної діяльності; 

- обсяг вкладених капітальних інвестицій (за рахунок усіх джерел 

фінансування) – 130,0 млн. грн.; 

- темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій (акціонерного 

капіталу) до початку року 100,8 %  

- обсяг прямих іноземних інвестицій – 4,0 млн.дол.США. 

  

Основні завдання на 2017 рік: 
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- здійснення пропаганди потенційних інвестиційних можливостей 

району серед вітчизняних та іноземних інвесторів; 

- поширення інформації про економічний потенціал району серед 

потенційних інвесторів, оновлення рекламно-презентаційних, інвестиційних 

збірників, буклетів та стендів, створення та видання рекламно-інформаційних 

та презентаційних матеріалів, виготовлення паспортів інвестиційних проектів 

(додаток 5 до Програми);  

- участь у форумах, конференціях, семінарах та презентаціях 

інвестиційних пропозицій регіонів України та інших заходах, спрямованих на 

поліпшення міжнародного та інвестиційного іміджу Херсонської області та 

Генічеського району, в тому числі у Х Міжнародному інвестиційному форумі 

«Таврійські горизонти: співпраця, інвестиції, економічний розвиток». 

Термін виконання: протягом  року 

Відповідальні виконавці: віділ економічного розвитку і торгівлі управління 

економічного розвитку, інфраструктури та архівної справи  

райдержадміністрації. 

- формування та постійне оновлення банку даних, розробка відповідних 

бізнес-планів та презентаційних матеріалів стосовно: 

- інвестиційних проектів (пропозицій) з метою залучення коштів 

іноземних та вітчизняних інвесторів для їх подальшої реалізації; 

- інвестиційних проектів, які можуть бути впроваджені на засадах 

державно-приватного партнерства; 

- бізнес-проектів та пропозицій з метою залучення коштів міжнародної 

технічної допомоги для їх реалізації; 

- проектів (програм) міжнародної технічної допомоги з метою 

залучення потенційних реципієнтів. 

- здійснення пропаганди потенційних інвестиційних можливостей 

району серед вітчизняних та іноземних інвесторів; 

- проведення інформаційно-рекламної діяльності для створення іміджу 

району як привабливого для інвестування;  

- висвітлення інвестиційної діяльності у районі на сайті районної 

державної адміністрації; 

- налагодження та підтримка сталих ділових зв’язків з наявними та 

потенційними інвесторами; 

- сприяння реалізації пріоритетних інвестиційних проектів,  залученню 

фінансових ресурсів в енергозберігаючі та енергоефективні проекти; 

Термін виконання: протягом  року 

Відповідальні виконавці: відділ економічного розвитку і торгівлі управління 

економічного розвитку, інфраструктури та архівної справи  

райдержадміністрації. 

- підготовка інвестиційних проектів (програм) у пріоритетних галузях 

економіки, відповідно до стратегічних напрямів розвитку Херсонській 

області на період до 2020 року, та подання пропозицій Департаменту 

економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації з метою надання 

державної підтримки під час їх реалізації; 
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- посилення роботи органів місцевого самоврядування району щодо 

формування інвестиційних пропозицій; 

  - пробудження ініціативи громадськості та органів місцевого 

самоврядування і спонукання їх до пошуку ефективних шляхів вирішення 

проблем територіальних громад; 

 -  набуття досвіду розв’язання проблемних питань розвитку територій; 

- активізація роботи органів місцевого самоврядування району щодо 

залучення міжнародної технічної допомоги, взяття участі у проекту 

«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», співфінансування якого 

здійснюється Європейською комісією. 

Термін виконання: протягом  року 

Відповідальні виконавці: відділ економічного розвитку і торгівлі управління 

економічного розвитку, інфраструктури та архівної справи  

райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, 

виконкоми міської, селищних та сільських рад. 

- сприяння місцевим підприємствам та розробникам інвестиційних 

проектів у демонстрації продукції власного виробництва та презентації 

інвестиційних і бізнес-проектів на міжнародних виставково-ярмаркових 

заходах; 

Термін виконання: протягом  року 

Відповідальні виконавці: відділ економічного розвитку і торгівлі управління 

економічного розвитку, інфраструктури та архівної справи  

райдержадміністрації, відділ агропромислового розвитку 

райдержадміністрації.  

- забезпечення залучення та використання міжнародної технічної 

допомоги: 

- участь у семінарах, тренінгах, засіданнях за «круглим столом» тощо в 

області з питань залучення міжнародної технічної допомоги та написання 

грантових проектів відповідно додатку 5 до Програми; 

- моніторинг стану реалізації проектів (програм) міжнародної технічної 

допомоги, які реалізовуються на території району. 

Термін виконання: протягом року. 

Відповідальні виконавці: відділ економічного розвитку і торгівлі управління 

економічного розвитку, інфраструктури та архівної справи  

райдержадміністрації.  

- сприяння розбудові територій перспективного розвитку промислових 

зон, бізнес-інкубаторів, індустріальних парків із використанням виробничих 

баз та територій промислових підприємств, які тривалий час не здійснюють 

виробнику діяльність (солезавод, винзавод, текстильна фабрика, морпорт). 

Термін виконання: протягом року. 

Відповідальні виконавці: відділ економічного розвитку і торгівлі управління 

економічного розвитку, інфраструктури та архівної справи  

райдержадміністрації. 

Інвестиційні проекти, що пропонуються до реалізації у 2017 році, викладені у 

додатку 3. 
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2.2.3. Закупівля продукції (товарів, робіт, послуг) для регіональних 

потреб 

 

Основні цілі на 2017 рік:  

- забезпечення продовольчої безпеки регіону.  

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:  

- сформований запас продовольчого зерна з урожаю 2017 року в обсязі             

8400 тонн, в тому числі тримісячний запас 2100 тонн. 

Основні завдання на 2017 рік: 

- забезпечення формування регіональних ресурсів продовольчого зерна 

на 2017/18 маркетинговий рік в обсягах залежно від норм споживання 

хлібопродуктів на одну особу та чисельності населення адміністративно-

територіальних одиниць.  

Термін виконання: до 01 жовтня 2017 року 

Відповідальні виконавці: відділ агропромислового розвитку 

райдержадміністрації. 

 

2.2.4. Реалізація районних програм  

 

 Реалізація районних програм буде здійснюватися відповідними 

виконавцями згідно із заходами, у терміни та з ресурсом, визначеними у 

програмах (перелік районних програм наведено у додатку 6 до цієї 

Програми). 

 

2.2.5. Інші питання 

 Створення умов для належного виконання Генічеською районною 

державною адміністрацією та її структурними підрозділами покладених на 

них основних функцій і завдань, визначених Законом України «Про місцеві 

державні адміністрації» та реалізації повноважень, делегованих Генічеською 

районною радою відповідно до статті 44 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». Реалізація заходів здійснюватиметься відповідно 

до додатку  5 до цієї Програми.   

Покращення матеріально-технічної бази та забезпечення інформаційної 

безпеки електронних платіжних документів управління Державної 

казначейської служби України у Генічеському районі Херсонської області. 

Реалізація заходу здійснюватиметься відповідно до додатку 5 до цієї 

Програми. 

Надання підтримки регіональному сервісному центру МВС України на 

проведення капітального ремонту фасаду адміністративної будівлі 

територіального сервісного центру № 6543 Регіонального сервісного центру 

МВС України в Херсонській області, який розташовано за адресою: 

м. Генічеськ, вул.  Відродження (Петровського), б.170 шляхом передачі 

коштів субвенції з районного бюджету до державного бюджету. Реалізація 

заходу здійснюватиметься відповідно до додатку 5 до цієї Програми. 
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 Заміна застарілих віконних блоків (174,05 кв.м.) на склопакети у 

спортивній залі професійно-технічного училища № 27 м. Генічеська. 

Реалізація заходу здійснюватиметься відповідно до додатку 5 до цієї 

Програми. 

 

2.3. Розвиток реального сектору економіки 
 

2.3.1. Агропромисловий комплекс. Сільське господарство 

 

Основні цілі на 2017 рік: 

- створення високоефективного конкурентоспроможного аграрного сектору 

на внутрішньому і зовнішньому ринках; 

- підвищення доданої вартості продукції АПК; 

- впровадження у виробництво сучасних досягнень аграрної науки, нових 

високоврожайних сортів  гібридів сільськогосподарських культур; 

- інтенсифікація розвитку тваринництва; 

- забезпечення ефективного використання зрошуваних земель; 

- підвищення ефективності та надійності функціонування зрошувальних 

систем; 

- охорона та підвищення родючості ґрунтів; 

- створення сприятливих умов для виробництва та реалізації населенням 

продукції власного виробництва. 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей: 

- обсяг валової сільськогосподарської продукції на рівні 632,0 млн. грн., в 

тому числі у рослинництві –530,0 млн. грн., у тваринництві – 102,0 млн. грн.; 

- приріст виробництва валової сільськогосподарської продукції до 2016 року 

на 2,1%; 

- 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. 

 

Основні завдання на 2017 рік: 

- удосконалення організації сільськогосподарського виробництва 

шляхом оптимізації структури посівних площ з метою підвищення родючості 

ґрунтів, збільшення врожайності сільськогосподарських культур, валового 

виробництва продукції рослинництва; 

- сприяння запровадженню інтенсивних технологій вирощування озимої 

пшениці на зрошуваних землях, розширенню площ таких культур як соя, 

гірчиця, льон, повторних посівів овочевої продукції, посіву кукурудзи на 

крапельному зрошенні, реалізації державних програм підтримки розвитку 

агропромислового розвитку району; 

- відновлення зрошуваних систем на площі 450 га; 
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- розширення площ під крапельним зрошенням до 1000 га, в тому числі 

за рахунок ТОВ «Дніпро» - 60 га, ПП АФ «Промінь» - 30 га,                       

ТОВ АФ «ім. Шевченка» - 40 га та ТОВ «Азовхімагро» - 40 га; 

- розвиток садівництва і ягідництва у районі, розширення площ садів на 

20 га на базі ТОВ «Дніпро»;  

- відтворення поголів’я та збільшення виробництва основних видів 

продукції тваринництва за рахунок охоплення селекційно-племінною 

роботою особистих та фермерських господарств; 

- відродження вівчарства у районі за рахунок власного відтворення на 

базі племінного господарства ТОВ «Агроспівдружність», з розвитку молочно 

- товарного виробництва на базі ПП «АФ «Промінь»;  

- збільшення чисельності поголів'я корів до 370 голів, впровадження 

новітніх технологій виробництва продукції тваринництва та отримання до 

7300 кг надоїв на корову (ПП «Агрофірма «Промінь»); 

- збільшення обсягів виробництва тваринницької продукції за рахунок 

підвищення продуктивності сільгосптварин та птиці, зокрема: 

- виробництво 4,4 тис. тонн м’яса у живій вазі за рахунок збільшення 

середньодобових приростів великої рогатої худоби та свиней на 15-20 % за 

рахунок оптимізації відгодівлі тварин та ефективного використання 

маточного поголів'я; 

- виробництво 18,6 тис. тонн молока за рахунок оновлення і введення в 

основне стадо не менше 15-20 % первісток, роздоювання корів і отримання в 

перші 100 днів лактації не менше 68 % продуктивності; 

- виробництво 13,4 млн. шт. яєць за рахунок отримання не менше                 

190 яєць на курку-несучку; 

- виробництво 19 тонн вовни у фізичній вазі за рахунок збільшення 

чисельності маточного поголів'я овець до 68 %, збереження новонародженого 

молодняку; 

- оновлення машинно-тракторного парку за рахунок власних коштів 

сільгоспвиробників, а саме придбання 8 одиниць сільськогосподарської 

техніки сільгосптоваровиробниками району всіх форм власності, в тому 

числі – Ф/Г «Время» 3 од. (2 од. «Фрегат» та 1 од. «Зіматик»),                               

Ф/Г «СК  Нива» 2 од.  «Фрегат», ПП АФ «Промінь» - 1 од. трактор           

«Беларус 892», ТОВ «Версаль-Агро» - 1 од. трактор «Нью Хол ланд»,              

ТОВ «Дніпро» 1 од. трактор «Беларус 892». Разом на суму 12,0 млн.грн. ; 

- збільшення виробництва рибної продукції за рахунок проведення 

заходів щодо зариблення ставків та посилення контролю за використанням 

земель водного фонду; 

- встановлення дієвого контролю за збереженням та використанням 

меліоративних систем району;  

- 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. 
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- налагодження співпраці з оптовими ринками для реалізації овоче-

баштанних культур; 

- підтримка розвитку мережі сільськогосподарських обслуговуючих  

кооперативів як важливого чинника підвищення конкурентоспроможності 

особистих селянських та фермерських господарств, поліпшення їх соціально-

економічного стану та розширення сфери їх само зайнятості; 

- 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»; 

- залучення інвесторів у розвиток тепличних господарств для 

будівництва нового тепличного комплексу з упровадженням сучасних 

енергозберігаючих технологій у с. Чонгар; 

- сприяння  реалізації інвестиційних пропозицій щодо відродження 

вівчарства (Чонгарська, Новодмитрівська сільські ради) та  відновлення 

виноградарства (Новодмитрівська, Озерянська та Стокопанівська сільські 

ради) та садівництва у районі (Новодмитрівська сільська рада);   

- сприяння створенню та розвитку сімейних фермерських господарств; 

- участь делегацій  Генічеського району у щорічних заходах, які 

проходять за межами району відповідно додатку 5 до Програми. 

Термін виконання: протягом  року 

Відповідальні виконавці: відділ агропромислового розвитку 

райдержадміністрації, сільгосптоваровиробники району всіх форм власності. 

 

2.3.2. Виробництво харчових продуктів, напоїв 

 

Основні цілі на 2017 рік:  

- насищення споживчого ринку високоякісними продуктами харчування 

власного виробництва. 

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:  

- обсяг реалізації промислової продукції з урахуванням перехідних залишків 

– 43,0 млн.грн.; 

- виробництво 2,4 тис.тонн хліба та хлібобулочних виробів, 90 тонн 

кондитерських виробів, 1,5 тис.тонн овочевих консервів, 26 тонн олії 

рослинної та 21 тис. дал води питної очищеної. 

 

Основні завдання на 2017 рік: 

- виробництво високоякісних конкурентоспроможних харчових 

продуктів, вдосконалення та оновлення асортименту відповідно до попиту 

споживачів;  

- залучення інвестиційних ресурсів на модернізацію наявних і діючих 

потужностей  підприємств харчової та переробної галузі; 

- сприяння залученню інвестицій до участі в розвитку харчової та 

переробної галузі, а саме до відродження Новоолексіївського консервного 
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заводу. 

Термін виконання: протягом  року 

Відповідальні виконавці: ТОВ “Дніпро”, ТОВ “Агрофірма ім. Шевченка”, 

відділ економічного розвитку і торгівлі управління економічного розвитку, 

інфраструктури та архівної справи райдержадміністрації, відділ 

агропромислового розвитку райдержадміністрації, виконком 

Новоолексіївської селищної ради.  

 

2.3.3. Туристично-рекреаційний комплекс 

 

Основні цілі на 2017 рік:  

- формування зручної логістики для туристів; 

- підвищення якості надання послуг та діалог із турбізнесом «легалізація»; 

- розвиток оздоровчого, активного, фестивального (подієвого) та зеленого 

туризму; 

- підвищення самозайнятості в галузі туризму; 

- використання з туристичною метою біологічного та ландшафтного 

різноманіття території району. 

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:  

- ріст кількості туристів, що відпочивають в межах району,  на 10,0 % до 

показників 2016 року; 

- обсяг надходжень до бюджетів усіх рівнів від роботи оздоровчих закладів - 

25,0 млн. грн., в тому числі до місцевих бюджетів – 21,0 млн.грн.; 

- надходження туристичного збору до місцевих бюджетів не менше                

750,0 тис.грн. 

 

Основні завдання і заходи на 2017 рік: 

1) забезпечення маркетингового просування туристичного продукту на 

українському та міжнародному туристичних ринках: 

- досягнення нового рівня обізнаності потенційних споживачів 

туристичного продукту щодо туристичних можливостей району та їх 

зацікавленості в отриманні послуг на території району, а саме популяризація 

туристичного потенціалу району через використання мережі Інтернет, ЗМІ, 

виготовлення та розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів 

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

відповідно додатку 5 до Програми; 

- участь у представленні туристичного потенціалу району на 

національних і міжнародних туристичних заходах відповідно додатку 5 до 

Програми;  

- сприяння проведенню на території району презентаційних 

туристичних заходів регіонального, національного та міжнародного рівня 

(додаток 5 до Програми); 

- сприяння розвитку виробництва місцевої іміджевої сувенірної 

продукції (додаток 5 до Програми); 
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- сприяння створенню та діяльності туристично-інформаційного 

центру. 

Термін виконання: протягом  року 

Відповідальні виконавці: відділ економічного розвитку і торгівлі управління 

економічного розвитку, інфраструктури та архівної справи  

райдержадміністрації, виконкоми Генічеської міської, Щасливцевської та 

Стрілківської сільських рад. 

2) сприяння розбудові туристичної інфраструктури та раціональному 

використанню рекреаційно-туристичних ресурсів: 

- реалізації інвестиційних проектів у сфері рекреації (з будівництва 

закладів оздоровлення та індустрії розваг), які викладено у додатку 3 до 

Програми; 

- реалізації проектів з оснащення пляжних і відпочинкових зон у 

курортно-рекреаційних районах веб-камерами;  

- розвитку туристичної інфраструктури (мережа активного туризму, 

мережа кемпінг-територій); 

- створенню нових об’єктів сільського туризму, залученню до 

діяльності у цій сфері представників особистих селянських господарств, 

підприємців, сприяння розвитку туристичної діяльності на об’єктах 

природно-заповідного фонду; 

- вивченню курортологічних можливостей рекреаційної зони району, 

сприяння розвитку лікувально-оздоровчого туризму шляхом 

розповсюдження сегменту санаторного обслуговування, SPA-програм в 

оздоровчих закладах; 

- поліпшенню якості та доступності рекреаційних та туристичних 

послуг, в тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями.  

3) раціональне використання історико-культурного потенціалу, 

культурної спадщини для розвитку туризму; 

4) започаткування нових подієвих та іміджевих туристичних заходів на 

території району. 

Термін виконання: протягом  року 

Відповідальні виконавці: відділ економічного розвитку і торгівлі управління 

економічного розвитку, інфраструктури та архівної справи  

райдержадміністрації, виконкоми Генічеської міської, Щасливцевської та 

Стрілківської сільських рад. 

 

2.3.4. Інноваційна діяльність 

 

Основні цілі на 2017 рік:  
- впровадження сучасних інноваційних технологій.  

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:  

- покращення інноваційного розвитку підприємств. 

 

Основні завдання на 2017 рік: 
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- підвищення рівня інноваційної активності підприємств району; 

- сприяння реалізації інвестиційно-інноваційних проектів, надаючи 

пріоритет маловідходним та ресурсозберігаючим технологіям як таким, що є 

найбільш конкурентоспроможними на світовому рівні.  

Термін виконання: протягом  року 

Відповідальні виконавці: ТОВ “Дніпро”, ТОВ “Агрофірма ім. Шевченка”.  

 

2.3.5. Торговельна та виставкова діяльність  

 

Основні цілі на 2017 рік: 

- задоволення потреб населення району у товарах та послугах належної 

якості за доступними цінами, розширення присутності товарів місцевого 

виробництва, впорядкування торговельної діяльності; 

- участь підприємств та організацій району у виставках та ярмарках різних 

рівнів з метою розширення ринків збуту місцевих товарів і послуг та 

презентації рекреаційного потенціалу району. 

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей: 

- оборот роздрібної торгівлі на рівні 1550,0 млн.грн.; 

- приріст торгівельної мережі на 8 одиниць. 

 

Основні завдання на 2017 рік: 

- поліпшення якості торговельного обслуговування населення, 

розширення додаткових послуг за рахунок впровадження розрахунків за 

продані товари і реалізовані послуги з використанням спеціальних платіжних 

засобів; 

- координація роботи підприємств торгівлі, закладів ресторанного 

господарства щодо  створення нових робочих місць як за рахунок збільшення 

новостворених підприємств, так і за рахунок виявлення нелегального бізнесу 

у сфері торгівлі і послуг; 

- розвиток мережі підприємств торгівлі згідно з генеральними планами 

забудови населених пунктів та за погодженням з відповідними 

контролюючими органами і наглядовими державними органами; 

- оптимізація мережі об’єктів дрібно-роздрібної торгівлі із врахуванням 

інтересів споживачів, вимог архітектурно-будівельного законодавства та 

впорядкування їх діяльності;  

- здійснення торгівлі відповідно до вимог діючого у цій сфері 

законодавства, підвищення рівня захисту споживача; 

- вжиття заходів щодо утримання стабільної цінової ситуації на 

продовольчому ринку району, сприяння проведенню ярмаркових заходів у 

населених пунктах району; 

- проведення цінових обстежень продовольчого ринку району; 

- сприяння функціонуванню мережі книжкової торгівлі; 

- проведення виставково-ярмаркових та святкових заходів на території 

району та участь у виставково-ярмаркових та святкових заходів у м. Херсон; 
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- сприяння розвитку роздрібних ринків та проведенню реконструкції 

діючих ринків, планомірному поліпшенню їх матеріально-технічної бази та 

перетворенню їх у сучасні торговельні центри; 

- проведення заходів щодо посилення контролю за недопущенням 

торгівлі в неустановлених  для цього місцях. 

Термін виконання: протягом  року 

Відповідальні виконавці: відділ економічного розвитку і торгівлі управління 

економічного розвитку, інфраструктури та архівної справи 

райдержадміністрації, виконкоми міської, селищних та сільських рад, ТОВ 

“Нова кооперація”, субєкти господарювання всіх форм власності, 

Генічеський відділ поліції ГУНП у Херсонській області.  

 

2.3.6. Транспорт, дорожнє господарство, розвиток інформаційної сфери  

 

Транспорт, дорожнє господарство 

 

Основні цілі на 2017 рік: 
 - забезпечення стабільної роботи транспорту та транспортного 

обслуговування мешканців усіх населених пунктів району, поліпшення 

транспортно-експлуатаційного та технологічного стану існуючих 

автомобільних доріг для задоволення потреб економічного розвитку району 

та підвищення якості життя її мешканців. 

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей: 
- поліпшення якості дорожньо-транспортної інфраструктури на території 

району;  

- безпеки дорожнього руху, зменшення кількості ДТП та зняття з обліку 

місць їх концентрації. 

 

Основні завдання на 2017 рік: 
 - оптимізація мережі регулярного автобусного сполучення у районі; 

 - проведення прозорих конкурсів на визначення переможців для роботи 

на  автобусних маршрутах загального користування, що не  виходять за межі 

району; 

 - поліпшення технічного стану автомобільних доріг шляхом 

забезпечення капітального (74,8 км) та поточного (3009 кв.м.) ремонтів, 

експлуатаційного утримання автомобільних доріг;  

 - ремонт дорожнього покриття від с. Семихатка до м. Генічеськ (за 

рахунок місцевих бюджетів); 

- вдосконалення системи організації руху, підвищення експлуатаційних 

показників та безпеки дорожнього руху на дорогах місцевого значення та 

вуличній мережі населених пунктів району; 

- - розбудова транспортної інфраструктури, удосконалення управління 

транспортним процесом (додаток 4 до Програми); 
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 - забезпечення обкосу, ямкового ремонту та прибирання сміття 

придорожньої смуги вздовж автошляху в зоні рекреації на Арабатській 

Стрілці. 

Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці: відділ розвитку інфраструктури, з питань 

надзвичайних ситуацій та ЖКГ управління економічного розвитку, 

інфраструктури та архівної справи райдержадміністрації, Філія «Генічеська 

дорожньо-експлуатаційна дільниця ДП «Херсонський облавтодор», 

виконкоми міської, селищних та сільських рад, КУ з капітального 

будівництва та експлуатації Херсонської обласної ради. 

- вирішення питання пільгового перевезення громадян шляхом 

розробки відповідної  районної програми; 

Термін виконання: І квартал 2017 року 

Відповідальні виконавці: управління соціального захисту населеня 

райдержадміністрації. 

- активізація роботи з суб’єктами господарської діяльності, які 

здійснюють пасажирські перевезення у районі, щодо надання звітності до 

органів статистики; 

Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці: відділ розвитку інфраструктури, з питань 

надзвичайних ситуацій та ЖКГ управління економічного розвитку, 

інфраструктури та архівної справи райдержадміністрації, відділ статистики у 

районі. 

 

Розвиток інформаційної сфери  

 

Основні цілі на 2017 рік: 
- формування інформаційного суспільства, прискорене впровадження 

сучасних інформаційних технологій; 

- забезпечення потреб населення в отриманні повної, об’єктивної, 

різнопланової інформації про життя району, країни та світу; 

- впровадження нових технологій і послуг зв’язку на основі розбудови 

інфраструктури галузі зв’язку.  

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей: 
- збільшення населених пунктів району, які мають доступ до мережі 

Інтернет; 

-  розвиток телекомунікаційних мереж загального користування. 

 

Основні завдання на 2017 рік: 
- створення єдиного інформаційного простору електронної взаємодії 

органів державної та виконавчої влади, складовими якого є система 

електронного документообігу та Регіональний веб-портал адміністративних 

послуг (додаток 5 до Програми).  

Термін виконання: протягом року 
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Відповідальні виконавці: районна державна адміністрація, структурні 

підрозділи районної державної адміністрації (юридичні особи), КЗ Генічеська 

ЦРЛ, КЗ «Генічеський ЦПМСД», ГРЦСССМ. 

- створення якісно нового інформаційного і комунікаційного 

середовища районного масштабу, надання місцевим та всеукраїнським медіа 

– ресурсам різних форм власності достовірної інформації про події, що 

відбуваються в країні та Генічеському районі для запобігання поширенню 

інформаційної війни (додаток 5 до Програми); 

- забезпечення місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування засобами інформатизації та комп’ютеризації, передовими 

інформаційними технологіями; 

- надання підтримки та залучення до реалізації заходів друкованих 

засобів масової інформації, суб’єктів видавничої справи, бібліотечних і 

навчальних закладів та творчої еліти району.  

Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці: відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої 

політики апарату райдержадміністрації.  

- відзначення пам’ятних дат, релігійних, національних та державних 

свят, проведення спортивних змагань. 

Інструмент реалізації: Програма розвитку культури, мистецтва і освіти 

національних меншин Генічеського району на 2015 – 2019 роки 

 - реформування друкованих засобів масової інформації, заснованих 

органами державної влади;  

 - забезпечення доступності універсальних послуг та розвиток нових 

послуг поштового зв’язку, поліпшення якості обслуговування споживачів; 

Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці: Херсонська філія ПАТ «Укртелеком», відділ 

організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату 

райдержадміністрації, виконкоми міської, селищних та сільських рад. 

- проведення роботи щодо адаптування офіційного веб - сайту 

райдержадміністрації для можливості користування ним людьми з вадами 

слуху і зору; 

- опрацювання пілотного проекту Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення «Радіо громад» щодо можливості його 

запровадження на території району. 

Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці: відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої 

політики апарату райдержадміністрації.  

 

2.3.7. Паливно – енергетичний комплекс. Упровадження ресурсо – й  

енергозберігаючих технологій. 

 

Основні цілі на 2017 рік: 

- упровадження енергозбережних, екологічно чистих технологій, більш 

ефективного обладнання і приладів та вдосконалення існуючих, застосування  
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енергоефективних заходів і технологій, зменшення енергоємності 

виробництва; 

- зменшення  споживання паливно-енергетичних ресурсів  усіма категоріями 

споживачів через стимулювання впровадження енергоощадних заходів; 

- передбачення у місцевих бюджетах коштів на реалізацію заходів з 

енергоощадності у бюджетній сфері; 

- модернізація та подальший розвиток регіональної системи електричних 

мереж для забезпечення потреб економіки району, насамперед у рекреаційній 

зоні. 

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:  

-  кількість котелень по об’єктах соціальної сфери району, які переведені на 

альтернативні види палива; 

- збільшення частки сумарної потужності котелень на альтернативних видах 

палива до загальної потужності котелень району  до 80 %; 

- кількість укладених договорів мешканцями району із державними банками 

(філією АТ «Ощадбанк» у Херсонській області), що становить 1,5 % від 

загальної кількості домогосподарств району в рамках підтримки механізмів 

заходів з енергоефективності в житловому секторі; 

- кількість укладених енергосервісних договорів по бюджетним установам 

району – не менше 3. 

 

Основні завдання на 2017 рік: 

1) 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). Реалізація заходів здійснюватиметься відповідно до 

додатку  4 до цієї Програми. 

- розробка проектів (техніко-економічних обгрунтувань, проектно-

кошторисної документації) по комунальних закладах району;  

- заміна твердопаливних котлів амбулаторій ЗПСМ с. Новогригорівка, 

смт Рикове та ФАПів с.Догмарівка та Червоне; 

- перевод котельні Генічеського медичного училища на альтернативний 

вид палива за рахунок коштів обласного бюджету; 

Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці: відділ розвитку інфраструктури, з питань 

надзвичайних ситуацій та ЖКГ управління економічного розвитку, 

інфраструктури та архівної справи райдержадміністрації, виконком 

Щасливцевської сільської ради, обласна рада, керівники установ (закладів). 

2) термосанація комунальних закладів з метою економії палива (за 

рахунок бюджетів усіх рівнів).  Реалізація заходів здійснюватиметься 

відповідно до додатку  4 до цієї Програми. 

- заміна вікон харчоблоку та стерилізаційного відділення КЗ Генічеська 

ЦРЛ; 
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- ремонтні роботи покрівель амбулаторій ЗПСМ с. Петрівка, с.Павлівка, 

с. Новогригорівка та ФАПів с. Озеряни, с. Семихатка; 

- ремонт системи опалення ФАПу с. Червоне (додаток 5 до Програми).  

Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці: відділ розвитку інфраструктури, з питань 

надзвичайних ситуацій та ЖКГ управління економічного розвитку, 

інфраструктури та архівної справи райдержадміністрації, виконкоми 

Новогригорівської, Щасливцевської та Рівненської сільських рад, КЗ 

Генічеська ЦРЛ, КЗ “Генічеський ЦПМСД”. 

3) стимулювання населення району до впровадження енергоефективних 

заходів; 

- стимулювання населення району до впровадження енергоефективних 

заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту (додаток 5 до 

Програми). 

Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці: відділ розвитку інфраструктури, з питань 

надзвичайних ситуацій та ЖКГ управління економічного розвитку, 

інфраструктури та архівної справи райдержадміністрації, фінансове 

управління райдержадміністрації,  державні банки АТ «Ощадбанк»,  ПАТ АБ 

«Укргазбанк», «Державний експортно-імпортний банк України» (за згодою). 

4) супроводження питання щодо розвитку електричних мереж для 

забезпечення потреб економіки району насамперед у рекреаційній зоні (кошти 

ПАТ «ЕК «Херсонобленерго»). 

Термін виконання: протягом року. 

Відповідальні виконавці: відділ розвитку інфраструктури, з питань 

надзвичайних ситуацій та ЖКГ управління економічного розвитку, 

інфраструктури та архівної справи райдержадміністрації 

райдержадміністрації, ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» (за згодою). 

5) розвиток альтернативних видів енергетики, сприяння реалізації 

інвестиційних проектів щодо будівництва вітрових і сонячних електростанцій, 

а саме з будівництва на території Новодмитрівської сільської ради 

Овер’янівської ВЕС потужністю 69,3 МВт.(ТОВ «Віндкрафт Україна»,  

плановий річний обсяг виробництва - 270 ГВт-год) (додаток 3 до Програми). 

Термін виконання: протягом року. 

Відповідальні виконавці: відділ розвитку інфраструктури, з питань 

надзвичайних ситуацій та ЖКГ управління економічного розвитку, 

інфраструктури та архівної справи райдержадміністрації, ТОВ «Віндкрафт 

Україна» (за згодою). 

6) участь у розробці проектно - кошторисної документації 

будівництва міжселищного газопроводу від смт. Асканія - Нова до м. 

Генічеськ, в першу чергу на підготовку та отримання вихідних даних за 

рахунок  співфінансування з місцевих бюджетів. 

Термін виконання: протягом року  

Відповідальні виконавці:  відділ розвитку інфраструктури, надзвичайних 

ситуації та ЖКГ управління економічного розвитку, інфраструктури та 
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архівної справи райдержадміністрації, фінансове управління 

райдержадміністрації,  виконкоми міської, селищних та сільських рад. 

 

3. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ 

 

3.1. Соціальна сфера 
 

3.1.1. Зайнятість населення та ринок праці 

 

Основні цілі на 2017 рік: 

- забезпечення ефективної зайнятості населення, досягнення професійно-

кваліфікаційної збалансованості попиту і пропозиції робочої сили;  

- спрямування зайнятості соціально вразливих категорій населення, і в першу 

чергу молоді та осіб з інвалідністю. 

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:  

- створення 170 якісних робочих місць у районі; 

- рівень безробіття населення району (у середньому на рік) не більше  2,8 %; 

- кількість зайнятих економічно - активною діяльністю – 26,5 тис.осіб.  

 

Основні завдання на 2017 рік: 

- збільшення кількості робочих місць, зокрема участь суб’єктів 

господарювання у реалізації інвестиційних та інфраструктурних проектів, 

для отримання додаткових фінансових ресурсів, які дозволять створити нові 

робочі місця з належними умовами праці;  

 - стимулювання роботодавців до збереження діючих та створення 

нових робочих місць з пріоритетною спрямованістю на громадян, які 

недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, сприяння самозайнятості 

населення шляхом стимулювання відкриття власного бізнесу; 

 - посилення мотиваційних інструментів до легальної зайнятості; 

 - діалог із турбізнесом «легалізація», підвищення самозайнятості в галузі 

туризму; 

 - проведення рейдів робочих груп з питань легалізації оплати праці та 

зайнятості населення; 

 - проведення постійної інформаційно-роз’яснювальної кампанії щодо 

економічних, соціальних і етичних переваг отримання легальних доходів, 

детінізації зайнятості та створення в суспільстві атмосфери негативного 

ставлення до роботодавців, які використовують найману робочу силу без 

належного оформлення трудових відносин з працівниками; 

- зниження дисбалансу між попитом і пропозиціями професійно-

кваліфікаційного складу робочої сили, зокрема здійснення професійної 

підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації безробітного та 

зайнятого населення за робітничими професіями, враховуючи поточну і 

перспективну потреби ринку праці, відповідно до основних пріоритетних 

напрямів розвитку економіки району(сільське господарство, рекреація);  
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- працевлаштування неконкурентоспроможних на ринку праці верств 

населення (інвалідів; молоді, особливо випускників навчальних закладів; 

військовослужбовців, вивільнених за скороченням чисельності); 

- створення умов для ефективного використання виробничого 

потенціалу підприємств установ виконання покарань з підприємствами та 

бюджетними установами району; 

- стимулювання створення роботодавцями нових робочих місць 

шляхом компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування; 

- сприяння самозайнятості безробітних шляхом профконсультаційної 

роботи, відповідного навчання основам підприємницької діяльності та 

стимулювання відкриття власного бізнесу; 

- розширення видів та збільшення тривалості громадських робіт, 

залучення безробітного населення до виконання оплачуваних громадських 

робіт; 

- зниження рівня безробіття та зменшення його тривалості. 

Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці:управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації, районний центр зайнятості, управління Пенсійного 

фонду України у Генічеському районі, Генічеська ОДПІ ГУ ДФС у 

Херсонській області, виконкоми міської, селищних та сільських рад.  

 

3.1.2. Грошові доходи населення та заробітна плата 

 

Основні цілі на 2017 рік: 

- забезпечення гідної оплати праці та підвищення рівня життя населення. 

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей: 

- 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. 

 

Основні завдання на 2017 рік: 

- проведення системної роботи з керівниками підприємств щодо 

збільшення розміру середньомісячної заробітної плати найманих 

працівників; 

- проведення моніторингу з питань дотримання законодавства 

суб'єктами господарювання щодо детінізацій зайнятості, легалізації 

заробітної плати та виплати заробітної плати своєчасно і не нижче 

визначеного державою мінімального розміру; 

- надання постійного та широкого розголосу інформації стосовно 

необхідності легалізації трудових відносин та детінізації доходів, у тому 
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числі за рахунок консультаційної та методичної підтримки, використання 

засобів масової інформації, конференцій з цих питань; 

- легалізація оплати праці та зайнятості населення, сприяння 

забезпеченню гарантованого законодавством розміру нарахованої заробітної 

плати найманим працівникам, належне оформлення трудових відносин 

найманої робочої сили; 

- проведення роботи, спрямованої на погашення наявної заборгованості 

із виплати заробітної плати на підприємствах районі, зокрема заслуховування 

звітів керівників підприємств-боржників на засіданнях районної та обласної 

тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати 

(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, 

здійснення постійного контролю за виконанням їх рекомендацій. 

Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці:управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації, районний центр зайнятості, управління Пенсійного 

фонду України у Генічеському районі, Генічеська ОДПІ ГУ ДФС у 

Херсонській області.  

- створення умов для належного виконання Генічеською районною 

державною адміністрацією та її структурними підрозділами покладених на 

них основних функцій і завдань, а саме отримання додаткових коштів з 

місцевих бюджетів на оплату праці працівників, відповідно до вимог 

постанови КМУ від 09 листопада 2016 року № 787 «Про видатки на оплату 

праці працівників місцевих державних адміністрацій». 

Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці: районна державна адміністрація, структурні 

підрозділи районної державної адміністрації – юридичні особи.  

 

3.1.3. Соціальне забезпечення 

 

Основні цілі на 2017 рік: 

- 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 роботи з метою 

підвищення адресності надання державної підтримки. 

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:  
- підтримка громадських організацій, а саме Генічеської районної організації 

спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), Херсонської 

обласної організації Товариства Червоного Хреста (Генічеської районної 

організації), Генічеської районної організації ветеранів України, Генічеської 

районної організації «Фонд Чорнобиля» та Генічеського районного 

товариства інвалідів;  
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- надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам 

населення, які опинилися у скрутному становищі;  

- надання щомісячної стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій, 

яким виповнилося 90 і більше років; 

- надання щомісячної стипендії сім'ям воїнів, загиблих в Афганістані та 

воїнам – інтернаціоналістам, що є інвалідами І групи;  

- виплата матеріальної допомоги певній категорії громадян з нагоди 

відзначення державних свят, а саме: Дня незалежності України, Дня 

вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Дня пам’яті 

та примирення, Міжнародного дня людей похилого віку, Дня захисника 

України, Міжнародного дня осіб з інвалідністю,  Дня ліквідатора наслідків на 

ЧАЕС. 

Інструмент реалізації: програма соціального захисту людей похилого віку, 

інвалідів та підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності і протидії 

торгівлі людьми на 2017 -2019 роки (проект). 

- охоплення соціальними послугами не менше 99,9% громадян, які цього 

потребують;  

- посилення соціального захисту та соціальної підтримки осіб, які 

потребують сторонньої допомоги шляхом надання соціальних послуг, 

спрямованих на підтримку життєдіяльності.  

Інструмент реалізації: районна програма щодо розв’язання проблеми 

громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують 

сторонньої допомоги на період 2017-2020 роки. 

 

Основні завдання на 2017 рік: 
- виплата всіх видів соціальної допомоги соціально незахищеним 

верствам населення згідно з діючим законодавством; 

- охоплення населення програмою житлових субсидій та пільг; 

- забезпечення інвалідів засобами реабілітації та протезування, 

санаторно-курортним лікуванням та спецавтотранспортом, у тому числі 

учасників АТО; 

- співпраця та взаємодія суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які 

опинились у складних життєвих ситуаціях, у тому числі із сім’ями із числа 

вимушених переселенців та учасників АТО; 

 - розширення переліку соціальних послуг, які надаються громадянам 

територіальними центрами соціального обслуговування; 

 - надання медико-санітарної допомоги нужденним одиноким 

громадянам шляхом збереження патронажної служби (оплати праці 

1 медичної сестри) Генічеської районної організації Товариства Червоного 

Хреста України; 

Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці: управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації, Генічеський територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг). 
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 - забезпечення безперебійної роботи  управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації; 

Інструмент реалізації: районна програма забезпечення надання соціальних 

послуг мешканцям Генічеського району на 2016–2018. 

- проведення виїзної роботи «мобільного соціального офісу» (додаток 5 

до Програми); 

- забезпечення матеріально-технічного оснащення територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) відповідно 

додатку5 до Програми; 

- участь управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації у судових процесах та семінарах, навчаннях (додаток 5 

до Програми); 

Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці: управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації, Генічеський територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг). 

 
Надання соціальної допомоги особам, які перемістилися до 

Генічеського району з районів проведення антитерористичної операції 
та тимчасово окупованої території, особам, які беруть участь в 
антитерористичній операції та членам їх сімей 

 
Основні цілі на 2017 рік: 

- соціальна підтримка осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої 

території України та районів проведення антитерористичної операції; 

- соціальна підтримка потерпілих (поранених) та членів сімей загиблих 

(померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України, а також брали участь у антитерористичній операції та 

членів сімей осіб, які беруть участь у антитерористичній операції в районах її 

проведення. 

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей: 
- надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій у зоні проведення 

антитерористичної операції  до Дня захисника України; 

Інструмент реалізації: програма соціального захисту людей похилого віку, 

інвалідів та підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності і протидії 

торгівлі людьми на 2017 -2019 роки (проект). 

 

Основні завдання та заходи на 2017 рік: 

- надання громадянам, які переміщуються з тимчасово окупованої 

території України та районів проведення антитерористичної операції всіх 

державних соціальних гарантій; 

- надання всіх передбачених чинним законодавством пільг та гарантій, 

надання матеріальної допомоги потерпілим (пораненим) військово-

службовцям та членів сімей загиблих (померлих) осіб, які захищали 
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незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також брали 

участь у антитерористичній операції та членів сімей осіб, які беруть участь у 

антитерористичній операції в районах її проведення. 

Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці: управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації, районний центр зайнятості, управління Пенсійного 

фонду України у Генічеському районі. 

 

3.1.4. Пенсійне забезпечення 

 

Основні цілі на 2017 рік:  

- ефективне і системне реформування пенсійної системи України, спрямоване 

на забезпечення рівня життя людей похилого віку та інших категорій 

громадян, які втратили працездатність, відповідно до їх життєвих потреб, 

створення дієвих механізмів захисту прав та інтересів таких громадян, 

забезпечення стабільного функціонування та прозорості пенсійної системи. 

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:  

- 100%-ва обробка пенсійної документації нового призначення на базі 

централізованих інформаційних технологій.  

 

Основні завдання на 2017 рік: 

- своєчасне призначення, перерахунок та виплата пенсій з урахуванням 

соціальних стандартів; 

- активізація діалогу з соціальними партнерами з питань пенсійного 

страхування та забезпечення прав застрахованих осіб; 

- сприяння розвитку накопичувальної системи пенсійного 

забезпечення; 

- підвищення рівня суспільної обізнаності стосовно пенсійної реформи 

та інформування громадськості про заходи, які здійснюються у сфері 

реформування пенсійної системи; 

- забезпечення автономного доступу громадян до інформації про 

нараховану заробітну плату, страхові внески, їх сплату та стаж роботи; 

- проведення в засобах масової інформації роз'яснювальної роботи 

серед населення та роботодавців з питань нарахування та сплати єдиного 

внеску, прав та обов'язків страхувальників та застрахованих осіб у системі 

загальнообов'язкового державного соціального страхування; 

- проведення роботи з роботодавцями, застрахованими особами щодо 

виконання основних положень пенсійного законодавства – своєчасної сплати 

єдиного соціального внеску, погашення заборгованості зі сплати страхових 

внесків та єдиного соціального внеску;  

- подальший розвиток дистанційних способів надання послуг 

громадянам.  

Термін виконання: протягом  року 
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Відповідальні виконавці: управління Пенсійного фонду України у 
Генічеському районі. 

 

3.2. Гуманітарна сфера 
 

3.2.1. Охорона здоров'я 

 

Основні цілі на 2017 рік:  

- поліпшення здоров’я населення області, забезпечення рівного і 

справедливого доступу до медичних послуг належної якості;  

- посилення профілактики та забезпечення раннього виявлення захворювань.  

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:  

- показник захворюваності на туберкульоз (в активній формі) не більше              

64 осіб на 100 тис. населення; 

- виконання плану флюорографічного обстеження населення району на рівні 

98,0%; 

- показник смертності дітей першого року життя - 9,0 од. на                                   

1 тис. народжених живими та відсутність материнської смертності; 

- смертність населення від серцево-судинних та судинно-мозкових хвороб – 

не більше 11,3 на 1тис. населення; 

- рівень охоплення  профілактичними онкооглядами жінок – 75,0 %, 

чоловіків – 70,0 %. 

 

Основні завдання на 2017 рік: 

- приведення лікувально-профілактичних закладів у відповідність до 

санітарних норм, проведення реконструкції (ремонтних робіт) медичних 

об'єктів (додаток 5 до Програми); 

- дооснащення лікувально-профілактичних закладів сучасним обладнанням 

(додаток 5 до Програми); 

- придбання 2 од. автотранспорту (додаток 5 до Програми);  
- проведення медичних оглядів працівників галузі освіти (додаток 5 до 
Програми);  
- забезпечення мешканців району безкоштовним медичним обстеженням за 
направленням лікаря в обласних закладах охорони здоров’я на 2017 рік 
(додаток 5 до Програми); 
- виконання завдань обласної програми «Лікування та запобігання серцево - 
судинних захворювань» на 2017-2021 роки відповідно додатку 5 до 
Програми.  

Термін виконання: протягом року.  

Відповідальні виконавці: КЗ Генічеська ЦРЛ.  

- створення умов для надання медичної допомоги в рекреаційних зонах: 

закінчення будівництва ФАПу у с. Генічеська Гірка; 

- оснащення медичних закладів сучасним обладнанням, санітарним та 

легковим автотранспортом, а саме придбання транспорту для амбулаторії 
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ЗПСМ с. Новодмитрівка, меблів та іншого обладнання для амбулаторій 

ЗПСМ ( додаток 5 до Програми);  

- приведення лікувально-профілактичних закладів у відповідність до 

санітарних норм (місцеві бюджети), проведення капітального ремонту 

будівлі ФАПу с. Озерни, амбулаторії ЗПСМ с. Новогригорівка  відповідно 

додатку 5 до Програми; 

– проведення ремонтних робіт приміщення амбулаторії ЗПСМ с. Петрівка 

(додаток 5 до Програми); 

- створення сприятливих умов для поліпшення стану здоров'я населення, 

продовження активного довголіття та тривалості життя шляхом реалізації 

програм у сфері медичного обслуговування; 

- забезпечення медичного обслуговування військовослужбовців, 

демобілізованих із зони проведення АТО; 

- зниження рівня інвалідності та смертності населення від серцево-судинних 

та судинно-мозкових захворювань, туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, онкологічних 

хвороб; 

- підвищення якості профілактичних оглядів та диспансеризації населення 

(особливо у сільській місцевості), пропаганда здорового способу життя;  

- профілактика та раннє виявлення неінфекційних та соціально-небезпечних 

захворювань. 

- забезпечення пріоритетного, першочергового комплектування лікарськими 

кадрами закладів охорони здоров'я шляхом створення належних умов праці 

та проживання молодих фахівців.  

Термін виконання: протягом року.  

Відповідальні виконавці: КЗ “Генічеський  ЦПМСД”.  

 

3.2.2. Освіта  

 

Основні цілі на 2017 рік:  

  (у дошкільній освіті) 

- розвиток мережі дошкільних навчальних закладів; 

- стовідсоткове охоплення дошкільною освітою дітей старшого дошкільного 

віку; 

- створення оптимальних організаційно-педагогічних, санітарно-гігієнічних, 

навчально-методичних, матеріально-технічних умов функціонування мережі  

дошкільних навчальних закладів району. 

 (у загальній середній освіті) 

- обов’язкове здобуття загальної повної середньої освіти в обсягах, 

визначених державними стандартами загальної середньої освіти; 

- реалізація моделі виховної роботи, що ґрунтується на засадах патріотизму, 

громадянських, державницьких та військово - патріотичних аспектах; 

- оптимізація мережі з урахуванням демографічних, економічних, соціальних 

перспектив розвитку громад; 

- оновлення змісту, форм і методів організації навчального процесу на 

засадах особистої орієнтації, впровадження досягнень психолого-
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педагогічної науки, педагогічних інновацій, інформаційно-комунікаційних 

технологій; 

- розширення практики інклюзивного навчання.  

 (у позашкільній освіті) 

- збереження мережі позашкільних навчальних закладів,  їх навчально-

методичне, матеріально-технічне забезпечення; 

- подальший розвиток та всебічна підтримка системи роботи з обдарованими 

дітьми; 

- розвиток спортивно – масової, туристично-краєзнавчої, фізкультурно-

оздоровчої роботи у позаурочний час.  

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:  

- охоплення дошкільною освітою дітей дошкільного віку: не менше 98 % у 

цілому, для дітей п’ятирічного віку – 100 %; 

- 100% під’єднання до мережі Інтернет ЗНЗ І-ІІІ ступенів; 

- питома вага випускників шкіл звітного року з атестатом про повну загальну 

середню освіту до загальної чисельності осіб,  прийнятих на початковий цикл 

навчання до вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівня акредитації – 55,0 %; 

- частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів , які отримали за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та 

літератури 160 балів і вище до загальної кількості учнів, які проходили 

тестування – 22,0 %, з іноземної мови – 27,0 %; 

- питома вага дітей, охоплених  позашкільною освітою до загальної кількості 

дітей шкільного віку – 66,0 %; 

- чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на            

100 місць – 104 особи; 

- підвищення кваліфікаційного рівня  не менше 100 педагогічних 

працівників; 

- прибуття до загальноосвітніх навчальних закладів району не менше                

10 молодих спеціалістів. 

 

Основні завдання на 2017 рік: 

- створення належних умов для навчання дітей в загальноосвітніх 

навчальних закладах (додаток 5 до Програми);  

- будівництво спортивного корпусу КЗ «Генічеська ЗОШ № 1 І-ІІІ 

ступенів» та  спортивного корпусу КЗ «Гімназія м. Генічеська» відповідно 

додатку 4 до Програми;  

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

дошкільний навчальний заклад»  відповідно додатку  4 до Програми; 

- проведення експертизи проектно - кошторисної документації (додаток 5 

до Програми); 

Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці: відділ освіти райдержадміністрації, КЗ 

Централізована бухгалтерія, КЗ Група ЦГО. 

- забезпечення розвитку дошкільної освіти, а саме: 
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 відкриття 4-ї групи для дошкільнят у НВК «Генічеська школа І-ІІІ 

ступенів №3- дошкільний навчальний заклад»  на 25 місць (додаток 5 

до Програми); 

 відкриття додаткових дошкільних груп в учбовому корпусі молодших 

класів Фрунзенської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 40 місць, проведення 

ремонтних робіт у приміщенні на умовах співфінансування з 

сільського бюджету; 

Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці: відділ освіти райдержадміністрації, КЗ 

Централізована бухгалтерія, КЗ Група ЦГО. 

- створення умов для забезпечення підвозу до школи і додому учнів та 

працівників у сільській місцевості, а саме утримання автопарку, забезпечення 

паливо-мастильними матеріалами та безпечної експлуатації транспортних 

засобів.  

Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці: відділ освіти райдержадміністрації, КЗ 

Централізована бухгалтерія, КЗ Група ЦГО 

Інструмент реалізації: комплексна програма «Розвиток освіти Генічеського 

району – інвестиції в майбутнє» 

- підтримка талановитих і обдарованих дітей, а саме організація та 

проведення районних інтелектуальних змагань, конкурсів, здійснення 

матеріального заохочення та стимулювання обдарованої учнівської молоді. 

Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці: відділ освіти райдержадміністрації, КЗ Генічеський 

районний методичний кабінет 

Інструмент реалізації: комплексна програма «Розвиток освіти Генічеського 

району – інвестиції в майбутнє» 

- організація виховної роботи, реалізація проекту національно-

патріотичного виховання дітей, удосконалення військово - патріотичного 

виховання шляхом модернізації навчальних кабінетів «Захист Вітчизни», 

придбання саперних лопаток, макетів ручних гранат, автоматів, проведення 

профорієнтаційної роботи серед старшокласників щодо подальшої служби у 

Збройних силах України шляхом проведення конкурсів, вікторин, змагань 

тощо. 

Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці: відділ освіти райдержадміністрації, КЗ Генічеський 

районний методичний кабінет 

Інструмент реалізації: районна комплексна програма національно-

патріотичного виховання «Дитина-громадянин-патріот Батьківщини» на 

2016-2021 роки 

- соціальний захист окремих категорій учасників навчально-виховного 

процесу (харчування, оздоровлення дітей учасників АТО) за рахунок коштів 

місцевих бюджетів; 

- розвиток позашкільної освіти, створення реальних умов для прояву 

творчих здібностей дітей та молоді ; 
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Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці: відділ освіти райдержадміністрації, КЗ 

Централізована бухгалтерія, КЗ Група ЦГО, КЗ Генічеський районний 

методичний кабінет. 

Інструмент реалізації: комплексна програма «Розвиток освіти Генічеського 

району – інвестиції в майбутнє» 

- оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів: 

 - формування НВК «Школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» шляхом об’єднання Новодмитрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів і дитячого 

садка «Сонечко» у с. Новодмитрівка; 

 - формування НВК «Школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад» 

на базі дитячого садка «Зернятко» шляхом реорганізації Новоіванівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів і дитячого садка с. Новоіванівка. 

Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці: відділ освіти райдержадміністрації. 

Інструмент реалізації: комплексна програма «Розвиток освіти Генічеського 

району – інвестиції в майбутнє» 

- вивчення питання відкриття дошкільного навчального садка в смт. 

Новоолексіївка; 

- створення умов для здобуття повної загальної середньої освіти 

учнями, які проживають на території анексованої АР Крим та 

непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей: 

- забезпечення надання загальноосвітніми школами району на підставі 

заяв осіб, місцем проживання яких є територія проведення 

антитерористичної операції та тимчасово окупована територія України, 

освітніх послуг для продовження здобуття загальної середньої освіти 

відповідно до Державного стандарту за різними формами навчання; 

 - організація  навчання учнів за екстернатною формою у наступних 

загальноосвітніх навчальних закладах Генічеської районної ради:  

Генічеській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, Генічеській ЗОШ І-ІІІ ступенів №4, 

Новоолексіївській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, Новоолексіївській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №2, Чонгарській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Щасливцевській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів; 

- виготовлення дублікатів документів про освіту особам із окупованої 

території АР Крим, м. Севастополя та непідконтрольних українській владі 

територій Донецької та Луганської областей. 

Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці: відділ освіти райдержадміністрації. 

- сприяння вирішенню проблеми забезпечення житлом працівників 

освітньої галузі шляхом створення комунального житла при місцевих 

громадах 

Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці: відділ освіти райдержадміністрації, виконавчі 

комітети міської, селищних та сільських рад. 
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3.2.3. Культура і духовність. Охорона культурної спадщини 

 

Основні цілі на 2017 рік: 

- задовольнення культурно - дозвіллєвих, мистецьких, інформаційних та 

освітніх потреб населення закладами культури і мистецтв; 

- активізація участі закладів культури у соціально - економічному житті 

району, поліпшення стану їх діяльності, вирішення проблем питань 

подальшого розвитку  закладів культури у сільській місцевості;  

- створення умов для творчого розвитку та підвищення культурного рівня 

населення району; 

- збереження і примноження культурних надбань. 
 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей: 

-  вирішення комплексу соціально-економічних проблем установ культури 

району. 

 

Основні завдання на 2017 рік: 

- поліпшення  умов  отримання  культурних послуг та підвищення їх якості. 

Виготовлення проектно-кошторисної документації з ремонтно-

реставраційних робіт, проведення капітальних та поточних ремонтів закладів 

культури (додаток 5 до Програми);   

Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці: відділ культури райдержадміністрації, КЗ Центр по 

обслуговування закладів культури Генічеської районної ради. 

-  утеплення будівель з метою економії споживання енергоносіїв;  

- покращення матеріально-технічної базі закладів культури, а саме 

придбання  для  закладів  культури району за рахунок районного бюджету 

оргтехніки, сценічного одягу, світло -,  звуко -, радіотехнічного та іншого 

обладнання, встановлення сучасної охоронної сигналізації у краєзнавчому 

музеї, поновлення музейних фондів, організація виставок.  

Інструмент реалізації: програма розвитку культури і духовності у районі на 

2013-2017 роки (оновлена редакція) 

- підвищення  інформаційних  можливостей бібліотек,  забезпечення  

доступу  користувачів  до інформаційних ресурсів. Придбання комп’ютерів 

та підключення до мережі Інтернет бібліотек району (додаток 5 до 

Програми); 

Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці: відділ культури райдержадміністрації, виконавчі 

комітети міської, селищних, сільських рад. 

- виготовлення та встановлення білбордів, розміщення інформаційних 

банерів до державних свят в Україні (додаток 5 до Програми); 

Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці: відділ культури райдержадміністрації 

- видання каталогів, буклетів, збірників з історії та сьогодення 

культурно-мистецького життя району; 



 58 

Інструмент реалізації: програма розвитку культури і духовності у районі на 

2013-2017 роки (оновлена редакція) 

- проведення основних культурно - мистецьких заходів, а саме: 

відзначення державних та професійних свят, ювілейних та пам'ятних дат; 

Інструмент реалізації: програма розвитку культури і духовності у районі на 

2013-2017 роки (оновлена редакція) 

- організація і проведення конкурсів та фестивалів, свят по розвитку 

професійного та аматорського мистецтва; 

Інструмент реалізації: програма розвитку культури і духовності у районі на 

2013-2017 роки (оновлена редакція) 

- представлення кращих концертних програм на обласних фестивалях, 

конкурсах, оглядах, участь художніх аматорських колективів, окремих 

виконавців у міжнародних, всеукраїнських, регіональних конкурсах, 

фестивалях, святах; 

Інструмент реалізації: програма розвитку культури і духовності у районі на 

2013-2017 роки (оновлена редакція) 

- відзначення державних свят, визначних подій держави із врученням 

Почесних грамот, Подяк відповідно до оновленої редакції програми розвитку 

культури і духовності у районі на 2013 – 2017 роки ; 

- розвиток культури, мистецтва і освіти національних меншин у районі, 

сприяння збереженню і подальшому розвитку мови, культури, народних 

звичаїв та традицій національних меншин; 

- відзначення пам'ятних дат, релігійних, національних та державних 

свят, проведення спортивних змагань, вирішення соціально-економічних, 

культурних, творчих на інших проблем національних меншин у районі; 

- збереження та поповнення бібліотечних і музейних фондів, 

книговидання; 

- розвиток і збереження національних традицій та звичаїв, 

нематеріальної культурної спадщини;  

- забезпечення державного обліку та контролю за збереженням і 

використанням об’єктів культурної спадщини, виготовлення та встановлення 

охоронних знаків, проведення ремонтних робіт (додаток 5 до Програми). 

Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці: відділ культури райдержадміністрації, виконкоми  

міської, селищних та сільських рад. 

 

3.2.4. Розвиток громадянського суспільства 

 

Основні цілі на 2017 рік: 

- формування громадянського суспільства, налагодження плідного діалогу 

між владою та інститутами громадянського суспільства; 

- забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної та 

регіональної політики; 

- поглиблення у районі соціального партнерства і забезпечення відкритості 

управлінського процесу. 



 59 

Основні завдання на 2017 рік: 

- налагодження системного діалогу влади та громадськості з питань 

формування та реалізації державної політики; 

- забезпечення публічності й відкритості у діяльності місцевих органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, широке впровадження 

механізму консультацій з громадськістю під час розробки та реалізації 

управлінських рішень; 

- активізація участі об’єднань громадян у процесі надання населенню 

соціальних послуг; 

- забезпечення широкого інформування населення (у тому числі під час 

проведення публічних обговорень, зустрічей з громадськістю, засідань за 

«круглим столом», конференцій, семінарів) щодо стратегії державної 

політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та 

висвітлення її змісту, цілей і принципів у засобах масової інформації; 

- забезпечення взаємодії з інститутами громадянського суспільства у 

питаннях поширення серед населення ідеї нетерпимості до проявів корупції, 

пропагандування переваг правомірної поведінки в усіх сферах суспільного 

життя. 

Термін виконання: протягом року  

Відповідальні виконавці: відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої 

політики апарату райдержадміністрації, інші структурні підрозділи районної 

державної адміністрації. 

 

3.2.5. Підтримка сім'ї, дітей та молоді 

Забезпечення дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського     

піклування, осіб з їх числа впорядкованим соціальним житлом 

 

Основні цілі на 2017 рік: 

- пропаганда моральних цінностей інституту сім'ї, виховання дітей;  

- створення умов для патріотичного виховання молоді, запобігання 

негативним проявам у молодіжному середовищі шляхом залучення до участі 

у інформаційно-просвітницьких та мистецьких акціях та заходах; 

- забезпечення права дитини та створення умов для її благополучного 

зростання і виховання у колі здорової сім'ї; 

- забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді через ефективно 

функціонуючу систему соціальних послуг; 

- попередження насильства в сім'ї та протидія торгівлі людьми; 

- забезпечення дітей шкільного віку якісними послугами оздоровлення та 

відпочинку, в першу чергу дітей, які потребують особливої соціальної 

підтримки та уваги. 

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей: 

- кількість заходів, спрямованих на формування здорового способу життя 

неповнолітніх; 

- створення 1 прийомної сім'ї; 
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- кількість дітей, охоплених сімейними формами виховання – не менше 155; 

- зменшення кількості бездоглядних дітей; 

- охоплення послугами з оздоровлення та відпочинку  не менше 70,0 % дітей 

до загальної їх кількості; 

- збільшення кількість сімей, охоплених соціальним супроводом; 

- збільшення кількості молоді, залученої до проведення соціальних акцій з 

питань пропаганди здорового способу життя, профілактики шкідливих 

звичок, ТБ/ВІЛ-інфекції; 

- зменшення кількості звернень щодо проблем відсутності житла для дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- збільшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, а також осіб з їх числа, яким надано житло. 

 

Основні завдання на 2017 рік: 

- формування позитивного іміджу сім'ї, відповідального батьківства та 

демографічного розвитку; 

 - надання кваліфікованої допомоги потерпілим від торгівлі людьми 

та дієвої допомоги сім'ям, де існує реальна загроза або є факти вчинення 

насильства в сім'ї, надання всебічної допомоги сім'ям, які опинилися в 

складних життєвих обставинах; 

- забезпечення надання послуг дітям-сиротам, дітям, позбавленим 

батьківського піклування, та особам з їх числа шляхом адаптації до 

самостійного життя та розвитку сімейних форм виховання; 

- здійснення соціальної роботи з сім'ями  та особами, які опинилися у 

складних життєвих обставинах; 

- проведення соціальної роботи з реабілітації у суспільстві дітей та 

молоді з обмеженими можливостями; 

Термін виконання: протягом року  

Відповідальні виконавці: служба у справах дітей райдержадміністрації. 

Інструмент реалізації: районна комплексна програма виконання у районі 

Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини до 

2018 року 

- проведення моніторингу з соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, з числа учнів старших і випускних 

класів інтернатних закладів; 

 - захист житлових та майнових прав дітей сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського  піклування, осіб з їх числа, забезпечення їх 

житлом; 

- здійснення контролю за станом збереження житла дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають в інтернатних 

закладах, знаходяться під опікою, піклуванням, у прийомних сім’ях, дитячих 

будинках сімейного типу; 

 - забезпечення ведення єдиного обліку багатодітних сімей, обліку 

сімей з дітьми, здійснення моніторингу щодо кількості багатодітних сімей, 

які перебувають у черзі для забезпечення житлом; 
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 - проведення роз’яснювальної роботи серед опікунів, 

піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів стосовно 

дотримання чинного законодавства в частині захисту житлових і майнових 

прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вжиття 

відповідних заходів щодо забезпечення їх житлом після закінчення терміну 

перебування дітей зазначеної категорії під опікою, піклуванням, у прийомній 

сім’ї або дитячому будинку; 

Термін виконання: протягом року  

Відповідальні виконавці: служба у справах дітей райдержадміністрації, 

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми 

міської, селищних та сільських рад. 

- забезпечення якісними послугами з оздоровлення та відпочинку дітей 

у стаціонарних закладах оздоровлення не менше 4550 дітей, в тому числі – 

оздоровлення  -  2200 осіб, відпочинку – 2350;  

- проведення семінарів – нарад для відповідальних осіб на територіях 

міської, селищних та сільських рад з питань оздоровлення дітей, 

виготовлення рекламної продукції щодо безпечного оздоровлення дітей та 

підлітків. 

Термін виконання: протягом року  

Відповідальні виконавці: відділ у справах сім'ї, молоді та спорту 

райдержадміністрації,  виконкоми міської, селищних та сільських рад. 

 

3.2.6. Фізична культура і спорт 

 

Основні цілі на 2017 рік: 

- створення сприятливих умов для занять населення фізичною культурою та 

спортом, формування здорового способу життя, популяризація масового і 

професійного спорту, забезпечення функціонування мережі дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, поліпшення фізкультурно-спортивної інфраструктури. 

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей: 

- залучення до систематичних занять фізичною культурою та спортом понад 

10,7 тис. осіб (близько 18 % населення району), у тому числі понад 4,3 тис. 

дітей та підлітків; 

- кількість дітей, охоплених заняттями в ДЮСШ до 9,0 % від загальної 

кількості дітей і підлітків  району (530); 

- збільшення кількість дітей, охоплених заняттями в ДЮСШ на 1 %; 

- зменшення кількості дітей та молоді, віднесених за станом здоров'я до 

спеціальної медичної групи;  

- зменшення розповсюдження наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління; 

- проведення 50  спортивних змагань на території району та забезпечення 

участі спортсменів району на всеукраїнських та міжнародних змаганнях; 

- кількість  майстрів спорту України та кандидатів у майстри спорту України; 

- кількість штатних тренерів з видів спорту району - 17; 

- збільшення штатної чисельності тренерів на 2 од.; 
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- виплата  щомісячної стипендії  спортсменам району за досягнення кращих 

результатів. 

 

Основні завдання на 2017 рік: 

- приведення спортивної інфраструктури району у відповідність з 

сучасними стандартами, а саме:  недопущення закриття і перепрофілювання 

спортивних споруд, утримання їх у належному стані, оновлення інвентарю і 

обладнання,  скорочення контингенту їх учнів, необґрунтованого скорочення 

кількості тренерів-викладачів, інших працівників сфери, ліквідації, 

використання не за призначенням спортивних споруд; 

- забезпечення належних умов для організації навчально-тренувального 

процесу в спортивних закладах району з метою покращення показників 

підготовки спортсменів масових розрядів і спортсменів вищої категорії, а 

саме ремонту внутрішніх приміщень КДЮСШ; 

- здійснення контролю за розвитком пріоритетних для району видів 

спорту: легкої атлетики, футболу, баскетболу, боксу, вільної боротьби 

(дзюдо), рукопашного бою та інших; 

- збільшення переліку видів спорту, з яких можливо проведення 

чемпіонатів України та області на території району, до 6; 

- створення та забезпечення належного фінансування комунальної 

установи «Генічеський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт 

для всіх»; 

- проведення різноманітних фізкультурно-оздоровчих та спортивно-

масових заходів, спортивних свят у місцях масового відпочинку населення; 

- забезпечення підготовки та участі спортсменів району різних вікових 

груп у спортивних змаганнях всеукраїнського рівня з визнаних у державі 

видів спорту; 

Термін виконання: протягом року  

Відповідальні виконавці: відділ у справах сім'ї, молоді та спорту 

райдержадміністрації, КЗ КДЮСШ, ГРДЮСШ,  виконком Генічеської 

міської ради 

- розроблення  проектно-кошторисної документації щодо реконструкції 

спортивної споруди ФОК ГРДЮСШ  (додаток 5 до Програми); 

Термін виконання: протягом року  

Відповідальні виконавці: відділ у справах сім'ї, молоді та спорту 

райдержадміністрації, КЗ ГРДЮСШ 

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

ступенів та НВК Гімназія; 

- улаштування штучного покриття спортивного майданчика НВК 

«Генічеська школа І-ІІІ ступенів № 3 – дошкільний навчальний заклад 

відповідно додатку 5 до Програми; 

Термін виконання: протягом року  

Відповідальні виконавці: відділ освіти  райдержадміністрації, КЗ 

Централізована бухгалтерія, КЗ Група ЦГО 
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- забезпечення сучасним спортивним обладнанням та інвентарем 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл району (додаток 5 до Програми);  

Термін виконання: протягом року  

Відповідальні виконавці: відділ у справах сім'ї, молоді та спорту 

райдержадміністрації, КЗ ГРДЮСШ, КЗ КДЮСШ 

- збільшення чисельності спортсменів району у складах команд області 

та України, збільшення завойованих медалей на обласних та всеукраїнських 

змаганнях на 2 комплекти; 

- будівництво багатофункціональних спортивних майданчиків в 

населених пунктах району: 

- футбольного поля (Щасливцевська сільська рада); 

- відкриття приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять 

(Рівненська сільська рада); 

- введення в апаратах місцевих рад 2 посад фахівців (інструкторів), 

відповідальних за розвиток фізкультури та спорту на території ради. 

Термін виконання: протягом року  

Відповідальні виконавці: відділ у справах сім'ї, молоді та спорту 

райдержадміністрації, КЗ КДЮСШ, ГРДЮСШ,  виконкоми міської, 

селищних, сільських рад (за згодою). 

 

3.3. Інфраструктура життєзабезпечення  
 

3.3.1. Житлово-комунальне господарство  

 

Основні цілі на 2017 рік:  

- стабільне та надійне забезпечення потреб населення та закладів соціальної 

сфери якісними житлово-комунальними послугами; 

- забезпечення сталої  роботи підприємств житлово-комунальної сфери 

району.  

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:  

- рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг не менше 100 %;  

- забезпечення централізованим водопостачанням 1 сільського населеного 

пункту району;  

- кількість ОСББ у районі – 58; 

- зменшення кількості підприємств житлово-комунального господарства, в 

яких застосовуються тарифи, що не відповідають економічно 

обґрунтованому рівню. 

 

Основні завдання на 2017 рік: 

- покращення рівня платежів населення та зниження заборгованості за 

житлово-комунальні послуги: 

- проведення моніторингу по платежах населення за спожиті житлово-

комунальні послуги; 
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- проведення інвентаризації рівня діючих тарифів комунальних 

підприємств та моніторинг рішень щодо їх встановлення; 

- посилення претензійно-позовної роботи із населенням у частині 

погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги, роботи з 

укладання договорів реструктуризації заборгованості за житлово-комунальні 

послуги;  

Термін виконання: протягом року  

Відповідальні виконавці:  відділ розвитку інфраструктури, надзвичайних 

ситуації та ЖКГ управління економічного розвитку, інфраструктури та 

архівної справи райдержадміністрації, виконкоми міської, селищних та 

сільських рад. 

- забезпечення населення якісною питною водою, реконструкція 

існуючих та будівництво нових мереж водопостачання в населених пунктах 

району відповідно додатку 4 до Програми;  

- виготовлення проектно - кошторисної документації щодо відновлення 

водопостачання у с. Озеряни. 

Термін виконання: протягом року  

Відповідальні виконавці:  відділ розвитку інфраструктури, надзвичайних 

ситуації та ЖКГ управління економічного розвитку, інфраструктури та 

архівної справи райдержадміністрації, виконкоми міської, селищних та 

сільських рад. 

- стимулювання ефективного власника житла, залучення населення до 

управління своїм майном.  

Термін виконання: протягом року  

Відповідальні виконавці: відділ розвитку інфраструктури, надзвичайних 

ситуації та ЖКГ управління економічного розвитку, інфраструктури та 

архівної справи райдержадміністрації, виконкоми міської, селищних та 

сільських рад. 

- продовження робіт з облаштування артезіанських свердловин 

засобами обліку підйому води та забезпечення оснащення на рівні 

100 відсотків; 

- впровадження енергозберігаючих технологій у населених пунктах 

району; 

- продовження робіт із забезпечення вуличного освітлення в населених 

пунктах району із впровадженням енергозберігаючих засобів освітлення 

(люмінесцентні, метало галогенні та світлодіодні) та доведення їх кількості 

до 50 % від загальної кількості світлоточок району 

Термін виконання: протягом року  

Відповідальні виконавці:  відділ розвитку інфраструктури, надзвичайних 

ситуації та ЖКГ управління економічного розвитку, інфраструктури та 

архівної справи райдержадміністрації, виконкоми міської, селищних та 

сільських рад. 
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3.3.2. Розвиток будівництва та забезпечення населення житлом 

 

Основні цілі на 2017 рік: 

- забезпечення конституційного права громадян на житло;  

- упорядкування містобудівної документації. 

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей: 

- обсяг введеного в експлуатацію житла – 5000 кв.м; 

- кількість громадян, які поліпшили житлові умови завдяки новітнім 

кредитно-фінансовим механізмам участі у державних та місцевих 

житлових програмах. 

 

Основні завдання на 2017 рік: 

- сприяння розробці та оновленню схем планування територій району, 

генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій населених 

пунктів, детальних планів територій в межах та за межами населених пунктів 

для визначення перспективних напрямків розвитку району: 

- розробка Схеми планування території району з урахуванням 

адміністративно-територіальної реформи в частині формування ОТГ; 

- розробка проекту встановлення прибережно-захисної смуги оз. Сиваш з 

метою приведення у відповідність з діючим законодавством землевпорядної 

документації;  

- розробка генеральних планів поєднаних  з детальним планом  с. Привільне, 

с. Стокопані, с. Чонгар, с. Сокологірне за рахунок коштів місцевих бюджетів; 

- відведення земельних ділянок для забезпечення потреб громадян, які 

призвані до Збройних Сил України у зв’язку з частковою мобілізацією, 

учасникам АТО для будівництва та обслуговування житлових будинків та 

господарських будівель, а саме: 

Чонгарська сільська рада – 40 земельних ділянок 

Партизанська селищна рада – 70 земельних ділянок 

Новоолексіївська селищна рада – 10 земельних ділянок  

за межами населеного пункту с. Стрілкове, с. Щасливцеве, с. Генгірка 

для індивідуального дачного будівництва; 

- розв’язання житлової проблеми шляхом створення сприятливих умов 

для молодіжного будівництва, в тому числі за рахунок розвитку системи 

іпотечного кредитування,  індивідуального житлового будівництва на селі та 

поліпшення житлових умов сільського населення за програмою «Власний 

дім» (потреба у кредитних коштах 200,0 тис. грн.); 

- поліпшення житлових і соціально-побутових умов сільського 

населення та підвищення рівня інженерного облаштування, надання 

пільгових кредитів мешканцям сільських населених пунктів за рахунок 

державного бюджету, місцевих бюджетів (потреба у кредитних коштах 

300,0 тис.грн.); 
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- відведення 10-ти земельних ділянок в смт Новоолексіївка  з 

подальшою передачею їх до управління капітального будівництва обласної 

державної адміністрації за програмою «Доступне житло»; 

- розробка планів детального планування за межами населених пунктів 

в зонах пріоритетного розвитку відпочинку, оздоровлення та туризму; 

- проведення постійного моніторингу стану будівництва та 

реконструкції об’єктів туристично-рекреаційної галузі та інфраструктури; 

- створення містобудівного кадастру; 

- здійснення жорсткого контролю за врахуванням потреб 

маломобільних груп населення при будівництві нових, проведенні 

реконструкції та капітальних ремонтів існуючих об’єктів соціальної 

інфраструктури, житлового та громадського призначення. 

Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці: сектор містобудування та архітектури 

райдержадміністрації, Херсонський обласний фонд підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі, виконкоми міської, 

селищних та сільських рад. 

 

4. ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ 

 

4.1. Охорона навколишнього природного середовища 

 

Основні цілі на 2017 рік:  

- забезпечення умов екологічно безпечного проживання населення; 

- підвищення екологічної свідомості громадян; 

- збереження природних ландшафтів, ресурсів тваринного та рослинного 

світу, раціональне використання та розвиток місцевої сировинної бази. 

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:  

- вивезення та знищення 160 тонн (56 контейнерів) непридатних до 

використання засобів захисту рослин, пестицидів та агрохімікатів; 

- будівництво та реконструкція каналізаційних очисних споруд за рахунок 

залучення коштів Державного фонду охорони навколишнього природного 

середовища у 2017 році на загальну суму 93497,6 тис. грн. (4 проекти). 

 

Основні завдання на 2017 рік: 

- забезпечення екологічної безпеки у сфері поводження з відходами 

шляхом будівництва майданчику для тимчасового зберігання, сортування та 

вивезення твердих побутових відходів у с. Щасливцеве, придбання 

спецтехніки для очищення території від відходів та поліпшення санітарно-

гігієнічного стану населених пунктів; 

- вжиття заходів щодо оптимізації кількості полігонів твердих 

побутових відходів відповідно до вимог природоохоронного законодавства з 

урахуванням створення ОТГ в адміністративних межах району; 

- впровадження роздільного збірання твердих побутових відходів. 
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Термін виконання: протягом року  

Відповідальні виконавці:  відділ розвитку інфраструктури, надзвичайних 

ситуації та ЖКГ управління економічного розвитку, інфраструктури та 

архівної справи райдержадміністрації, виконкоми міської, селищних та 

сільських рад. 

- вирішення питання знищення заборонених до використання у 

сільському господарстві хімічних засобів захисту рослин на території 

Партизанської селищної ради (56 контейнерів – 160 тонн); 

- вжиття заходів з недопущення спалювання поживних решток 

сільськогосподарських культур; 

- сприяння реалізації інвестиційних проектів щодо розвитку 

інфраструктури життєзабезпечення району, в тому числі за рахунок коштів 

Державного фонду охорони навколишнього природного середовища згідно з 

додатком  4 до Програми; 

- оновлення у цінах 2017 року проектно-кошторисної документації з 

будівництва очисних споруд за технологією «БІОТАЛ» у с. Генгірка,  

виконання берегоукріплювальних споруд на ділянці території м. Генічеськ, 

проведення робіт з будівництва каналізаційної мережі протяжністю 10,5 км у 

дві нитки на Арабатській Стрілці та системи каналізаційного колектора у              

с. Генгірка Щасливцевської сільської ради; 

- розробка єдиної схеми каналізування території Арабатської Стрілки з 

підключенням населених пунктів; 

- розробка проекту встановлення прибережно-захисної смуги оз. Сиваш 

з метою приведення у відповідність з діючим законодавством землевпорядної 

документації. 

Термін виконання: протягом  року 

Відповідальні виконавці: відділ розвитку інфраструктури, надзвичайних 

ситуації та ЖКГ управління економічного розвитку, інфраструктури та 

архівної справи райдержадміністрації, сектор містобудування та архітектури 

райдержадміністрації, виконкоми міської, селищних та сільських рад.  

 

4.2 Техногенна безпека та цивільний захист населення 

 

Основні цілі на 2017 рік:  

- забезпечення безпечних умов життєдіяльності населення, захист його і 

території району при загрозі й виникненні надзвичайних ситуацій; 

- запровадження комплексу організаційних, інженерних та матеріально-

технічних заходів з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, 

мінімізації їх наслідків та організація життєзабезпечення потерпілого 

населення, підвищення ефективності реагування на  аварії техногенного та 

природного характеру. 

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:  

- зниження ризику надзвичайних ситуацій; 
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- поліпшення ефективності оперативного реагування на надзвичайні 

ситуації. 

 

Основні завдання на 2017 рік: 

- підвищення рівня підготовки сил цивільного захисту та населення до 

дій у надзвичайних ситуаціях; 

- запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та 

природного характеру; 

- створення і використання матеріальних резервів для ліквідації 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх 

наслідків; 

- координація дій щодо утворення та забезпечення функціонування 

підрозділів місцевої пожежної охорони в рекреаційній зоні району 

(придбання спеціальної пожежно-рятувальної техніки та обладнання, 

забезпечення цілодобового чергування під час туристично-курортного 

сезону); 

- модернізація і технічне переоснащення засобів технічної служби, 

підрозділів пожежегасіння, забезпечення їх пально-мастильними 

матеріалами; 

- забезпечення безпеки на водних об’єктах, рятування на воді, 

придбання рятувальних плавзасобів та спеціального обладнання. 

Термін виконання: протягом  року 

Відповідальні виконавці Генічеський районний відділ Головного управління 

ДСНС України у Херсонській області, виконкоми Щасливцевської та 

Стрілківської сільських рад, відділ розвитку інфраструктури, надзвичайних 

ситуацій та ЖКГ управління економічного розвитку, інфраструктури та 

архівної справи райдержадміністрації. 

 

4.3. Захист територій від підтоплення 

 

Основні цілі на 2017 рік:  

- створення умов для безпечного проживання населення, зменшення 

матеріальних збитків від затоплення і підтоплення населених пунктів, 

поліпшення еколого-меліоративного стану сільськогосподарських угідь.  

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:  

- доведення рівнів залягання ґрунтових вод у населених пунктах, що 

потерпають від підтоплення, до визначених санітарних норм. 

 

Основні завдання на 2017 рік: 

- здійснення противопаводкових заходів та ліквідація наслідків 

підтоплення у населених пунктах шляхом проведення робіт із попередження 

захисту населених пунктів, сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод 

та створення безпечних умов для життєдіяльності населення; 

- будівництво водовідвідних систем по захисту від шкідливої дії вод; 
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- забезпечення стабільної роботи дренажних насосних станцій по 

захисту від підтоплення населених пунктів району; 

- вирішення питання підтоплення на території м. Генічеськ шляхом 

будівництва об'єкту «Осушна мережа із закритою самопливною мережею 

житлового кварталу в межах вулиць Воровського – Молодіжної» (додаток 

4 до Програми). 

Термін виконання: протягом  року 

Відповідальні виконавці: районне управління водних ресурсів, виконкоми 

міської, селищних та сільських рад. 

 

4.4. Безпека виробництва і життєдіяльності людини  

 

Основні цілі на 2017 рік:  

- створення роботодавцями належних, безпечних і здорових умов праці. 

 

Основні завдання на 2017 рік: 

- створення соціальних гарантій охорони праці та здоров'я; 

- забезпечення реалізації прав робітників на пільги та компенсації за роботу 

у важких і шкідливих умовах праці; 

- проведення в повному обсязі керівниками підприємств, установ, 

організацій атестації робочих місць за умовами праці; 

- забезпечення належного громадського контролю за станом охорони праці 

на підприємствах. 

Термін виконання: протягом року 

Відповідальні виконавці:суб'єкти господарювння всіх форм власності. 
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V. Додатки 

до програми економічного, соціального та культурного розвитку 

Генічеського району на 2017 рік  
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Додаток  1 
до програми економічного, 
соціального та культурного 
розвитку Генічеського району на 
2017 рік 

ОСНОВНІ  ПОКАЗНИКИ  
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ГЕНІЧЕСЬКОГО РАЙОНУ НА 2017 РІК 

№ 
з/п 

Найменування показника Одиниці виміру 

Значення показника 

Відповідальні за  супроводження 
показника 

2015 рік, 
фактичн

о 

2016 рік, 
очікуване 

2017 рік, 
прогноз 

Прогноз 
2017 року 
до факту 
2016 року 
(+,- в.п., 

%) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Виробництво продукції 

сільського господарства у 

порівнянних цінах 2010 року 

– всього 

тис. грн. 596581,2 619310,2 632031,2 +2,1 Відділ агропромислового розвитку 
районної державної адміністрації 

2. Індекс обсягу 

сільськогосподарського 

виробництва (до 

попереднього року) 

% 98,2 103,8 102,1 * Відділ агропромислового розвитку 
районної державної адміністрації 

3. Обсяг реалізованої 
промислової продукції 

тис. грн. 71501,4 41754,0 43000,0 +3,0 Управління економічного 
розвитку, інфраструктури та 

архівної справи районної 
державної адміністрації, 
відділ агропромислового 

розвитку районної державної 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
адміністрації 

4. Темп росту  промислової 
продукції (до попереднього 
року) 

% 156,5 58,4 103,0 * Управління економічного 
розвитку, інфраструктури та 

архівної справи районної 
державної адміністрації, 

відділ агропромислового 

розвитку районної державної 

адміністрації 

5. Оборот роздрібної торгівлі (з 

урахуванням індексу цін) 

тис. грн. 1204885,
0 

1354885,0 1550000,0 +3,7 Управління економічного 

розвитку, інфраструктури та 

архівної справи районної 

державної адміністрації 

6. Темп росту обороту 

роздрібної торгівлі 

% 89,1 100,4 103,7 * Управління економічного 

розвитку, інфраструктури та 

архівної справи районної 

державної адміністрації 

7. Обсяг капітальних інвестицій 

(за рахунок усіх джерел 

фінансування) 

тис.грн. 108344,0 330000,0 130000,0 -64,8 Управління економічного 
розвитку, інфраструктури та 

архівної справи районної 
державної адміністрації, сектор 
містобудування та архітектури 

районної державної адміністрації 

8. Обсяг прямих іноземних 

інвестицій, наростаючим 

підсумком – всього 

(на кінець періоду) 

тис. дол. США 3913,3 3970,0 4000,0 +0,8 Управління економічного 
розвитку, інфраструктури та 

архівної справи районної 
державної адміністрації 

9. Темп зростання (зменшення) 

обсягу прямих іноземних 

інвестицій (до попереднього 

% 96,2 101,5 100,8 * Управління економічного 
розвитку, інфраструктури та 

архівної справи районної 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

року) державної адміністрації 

10. Приріст прямих іноземних 

інвестицій за рік 

тис. дол. США -155,1 +56,7 +30,0 * Управління економічного 
розвитку, інфраструктури та 

архівної справи районної 
державної адміністрації 

11. Обсяг виконаних будівельних 

робіт 

тис.грн. 324,0 380,0 400,0 -4,5 Сектор містобудування та 

архітектури районної державної 

адміністрації 

12. Обсяг введеного в 

експлуатацію житла 

кв.м. 9871 4000 5000 +25,0 Сектор містобудування та 

архітектури районної державної 

адміністрації 

13. Кількість малих і середніх 

підприємств у розрахунку на 

10 тис. осіб наявного 

населення 

од. 48 48 48 - Управління економічного 
розвитку, інфраструктури та 

архівної справи районної 
державної адміністрації 

14. Рівень виконання доходів 

загального  фонду місцевих 

бюджетів (до річного плану) 

тис.грн. 77825,7 
 

120,5 % 

135750 
 

113,5 % 

155521,8 
 

115,0 % 

+19771,8 
 
 

Фінансове управління районної 
державної адміністрації 

15. Темп зростання доходів 

місцевих бюджетів (без 

трансфертів) до попереднього 

року 

% 141,4 174,4 114,6 * Фінансове управління районної 
державної адміністрації 

16. Середньомісячна заробітна 

плата одного штатного 

працівника 

грн. 3024 3930 4500 +14,5 Управління соціального захисту 
населення районної державної 

адміністрації, по галузях – 
структурні підрозділи районної 

державної адміністрації 

17. Темп зростання (зменшення  

середньомісячної заробітної 

% 135,9 130,0 114,5 * Управління соціального захисту 
населення районної державної 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

плати, відсотків до 

відповідного періоду 

попереднього року  

адміністрації, по галузях – 
структурні підрозділи районної 

державної адміністрації 

18. Забезпеченість стаціонарними 
ліжками цілодобового 
використання 

осіб на  
10 тис. 

населення 

260 
 

43,27 

220 
 

36,85 

220 
 

37,04 

+ 0,5 КЗ Генічеська ЦРЛ 
КЗ «Генічеський ЦПМСД» 

 

19. Планова ємність 
амбулаторно-поліклінічних 
закладів 

відвідувань/змін
у на 

10тис.населення 

1315 
 

218,81 

1315 
 

220,3 

1315 
 

221,4 

+ 0,5 КЗ Генічеська ЦРЛ 
КЗ «Генічеський ЦПМСД» 

 

20. Кількість лікарів усіх 
спеціальностей  

осіб  
на 10 тис. 
населення 

125 
 

20,8 

128 
 

21,44 

141 
 

23,74 

+10,7 КЗ Генічеська ЦРЛ 
КЗ «Генічеський ЦПМСД» 

 

21. Кількість середнього 
медичного персоналу  

осіб  
на 10 тис. 
населення 

385 
 

64,06 

353 
 

59,13 

353 
 

59,43 

+ 0,5 КЗ Генічеська ЦРЛ 
КЗ «Генічеський ЦПМСД» 

 

22. Кількість хворих на 
туберкульоз 

осіб  
на 100 тис. 
населення 

40 
 

66,6 

36 
 

60,3 

38 
 

63,98 

+ 6,1 КЗ Генічеська ЦРЛ 
КЗ «Генічеський ЦПМСД» 

 

23. Питома вага хворих 
онкологічного профілю, 
охоплених спеціалізованим 
лікуванням 

% 72,9 68,3 75,0 +6,7 в.п. КЗ Генічеська ЦРЛ 
КЗ «Генічеський ЦПМСД» 

 

24. Питома вага дітей 
дошкільного віку (3-6 років), 
охоплених дошкільною 
освітою 

% 96,0 97,0 97,0 * Відділ освіти районної державної 
адміністрації 

25. Чисельність дітей у 
дошкільних навчальних 
закладах 

у розрахунку на 
100 місць 

108 104 104 * Відділ освіти районної державної 
адміністрації 

* – темпи зростання розраховані через індекси споживчих цін  (110,3 %) 
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РОЗВИТОК ОСНОВНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 

 

Показник 
2015 рік, 

звіт 

2016 рік, 

очікуване 

2017 рік, 

прогноз 

2017 рік 

у % до 

2016 року 

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах, тис. грн. 71501,4 41754,0 43000,0 103,0 

Темп росту реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) до відповідного періоду 

попереднього року, %  
156,5 58,4 103,0 х 

Добувна та переробна промисловість, % - - - х 

Добувна промисловість та розроблення кар’єрів, % - - - х 

Переробна промисловість, % з неї: 88,3 80,0 80,0 х 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, %   88,3 80,0 80,0 х 

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів, % 
- - - х 

Виготовлення виробів із деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність, % - - - х 

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, %  - - - х 

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної 

продукції, % 
- - - х 

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва 

машин і устаткування, % 
- - - х 

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування - - - х 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, % - - - х 
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ВИРОБНИЦТВО ОСНОВНИХ ВИДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Показники 
2015 рік, 

звіт 

2016 рік, 

очікуване 

2017 рік, 

прогноз 

2017 рік у % до 

2016 року 

Валова продукція сільського господарства в порівнянних цінах 2010 року, тис. грн. 596581,2 619310,2 632031,2 102,1 

у % до попереднього року 98,2 103,8 102,1 * 

у тому числі: рослинництво, тис. грн.  

(у % до попереднього року) 

487040,8 

97,6 

517952,7 

106,3 

529976,4 

102,3 

102,3 

* 

тваринництво, тис. грн..  

(у % до попереднього року) 

109540,4 

101,0 

101357,5 

92,5 

102054,8 

100,7 

100,7 

* 

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції,  тонн  х х х х 

- зернові культури  225044 205129 207350 101,1 

- олійні культури – всього: 55442 62844 65028 103,5 

у т.ч. соняшник 27121 33748 31020 91,9 

- картопля 15069 15750 15800 100,3 

- овочі 42038 45264 48700 107,6 

- баштанні культури 5808 6230 6300 101,1 

- плоди та ягоди  4926 3972 4950 124,6 

- виноград 184 93 180 193,5 

Реалізація на забій худоби та птиці (у живій вазі), тонн 4150 3800 3850 101,3 

- молоко, тонн 18860 18550 18550 100,0 

- яйця, тис.шт. 13200 13250 13380 101,0 

- вовна, у фізичній масі, тонн 25 19 19 100,0 
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ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

Показники 
2015 рік, 

звіт 

2016 рік, 

очікуване 

2017 рік, 

прогноз 

2017 рік у % 

до 2016 року 

М’ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене - - - - 

М’ясо свиней свіже чи охолоджене - - - - 

Овочі консервовані натуральні 1237 1494,8 1495 100,0 

Олія соєва нерафінована - - - - 

Олія соняшникова нерафінована 26,7 25 26 105,2 

Молоко рідке оброблене - - - - 

Масло вершкове - - - - 

Сири жирні - - - - 

Йогурт та інші ферментовані чи сквашені молоко та вершки - - - - 

Борошно - - - - 

Крупи - - - - 

Хліб та вироби хлібобулочні 2286,1 2366 2400 101,4 

Кондитерські вироби (торти, тістечка, пряники, печиво) 84,2 88,7 90 101,5 

Вироби здобні  - - - - 

Печиво солодке і вафлі - - - - 

Вироби макаронні, локшина та вироби борошняні подібні  - - - - 

Продукти молоковмісні - - - - 

Вино виноградне, тис. дал. - - - - 

Вода питна, очищена, тис.дал  14,51 20,6 21 102,0 
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Додаток 2 

до програми економічного, 

соціального та культурного 

розвитку Генічеського району на 

2017 рік 

 

Прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку Генічеського району до 2019 року 

 

Найменування показника 2017 рік 2018 рік 2019 рік 
 

1 2 3 4 

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн. грн. 43,0 44,0 45,0 

Темп росту реалізованої промислової продукції                            

(до попереднього року), % 
103,0 102,3 102,3 

Виробництво продукції сільського господарства у порівнянних 

цінах 2010 року – всього, млн. грн. 
632,0 640,0 650,0 

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва (до 

попереднього року), % 
102,1 101,3 101,6 

Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), %    110,3 107,6 105,8 

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника, грн. 4500 5120 5725 

Темп росту середньомісячної заробітної плати до відповідного 

періоду минулого року, % 
114,5 113,8 111,8 

Кількість зайнятих економічною діяльністю, тис. осіб  26,2 26,3 26,4 

Рівень безробіття населення, (у середньому за рік) %  2,8 2,7 2,6 

Обсяг капітальних інвестицій, млн. грн. 130,0 135,0 140,0 

Обсяг прямих іноземних інвестицій, на початок року, всього, 

млн. дол. США  
4,0 4,2 4,3 

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних 

інвестицій, % до обсягів попереднього року 
100,8 105,0 102,4 
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Додаток 3 

до програми економічного, 

соціального та культурного 

розвитку Генічеського 

району на 2017 рік 

ПЕРЕЛІК  

інвестиційних проектів, що пропонуються до реалізації у 2017 році 

№ 

з/п 

Основні інвестиційні 

проекти, спрямовані на 

забезпечення 

соціально-економічного 

розвитку області 

Рік початку 

і закінчення 

реалізації 

проекту 

 

Загальний 

обсяг 

фінансування 

(тис. грн.) 

 

Обсяг 

фінансування 

проекту в 2017 

році 

(тис. грн.) 

Джерела фінансування в 2017 році 

Результат 

реалізації проекту 

(економічні, 

соціальні,  

екологічні 

наслідки) 

Буде створено 

нових 

робочих місць 

за рахунок 

впровадження 

інвестиційног

о проекту у 

2017 році 

Державни

й бюджет 

(тис. грн.) 

обласний 

бюджет 

(тис. грн.) 

місцеві 

бюджети 

(тис. грн.) 

кошти 

корпоратив

ного 

(недержавн

ого) 

сектору 

(тис. грн.) 

благодій

ні 

внески, 

(тис. 

грн.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Будівництво 

овочесховища 

потужністю 3,5 

тис.тонн 

Ф/Г«Время» 

2016-2017 17000,0 12440,0    12440,0  - розширення 

мережі 

зберігання 

сільськогосподар

ської продукції   

5 

2. Будівництво 

Овер’янівської ВЕС 

потужністю 69,3 МВт. 

ТОВ «Віндкрафт 

Україна» 

  

2016-2017 3200000,0 3200000,0    3200000,0  - виробництво 

екологічно 

чистої 

електроенергії в 

обсягах - 270 

ГВт-год/рік 

7 

3. Будівництво телевежі 

наземного цифрового 

мовлення 

ТОВ «Телемережі 

2016-2017 1500,0 1500,0    1500,0  - забезпечення 

подачі 

телесигналу  

українського 

мовлення на 
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України» тимчасово 

окуповану 

територію 

України 

(Кримський п-ів) 

4. Будівництво швейної 

фабрики 

ТОВ «ВИД» 

2017 700,0 700,0    700,0  - розбудова 

економіки 

району 

50 

5. «Будівництво САФАРІ 

ПАРКУ» 

ПП Гетта О.С. 

2013-2018 23000,0 

 

проект в 

стадії 

реалізації 

   -  - створення 

постійно діючої 

експозиції диких 

тварин 

10 

6. Будівництво комплексу 

бальнеологічної лікарні  

ТОВ «Міжнародна 

клініка відновного 

лікування» 

2013 - 2017        - створення 

сучасного 

бальнеологічног

о комплексу з 

будівництвом 

галерей, блоків 

ванн, басейнів 

для 

вертикального 

витягу хребта, 

сидячих басейнів 

та басейнів для 

грязьових 

процедур, 

басейнів з 

термальною та 

морською водою 

для одночасного 

прийому 120 

осіб \зміну або 

360 осіб\місяць 

250 

7. «Будівництво 2012-2018 25000,0 проект в    -  - будівництво 30 
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котеджного комплексу 

«Білий Лебідь» 

ТОВ «Вимірювальна 

техніка» 

 стадії 

реалізації 

сучасних 

готельних 

номерів 

місткістю 266 

місць 

8. «Будівництво бази 

відпочинку» 

ТОВ «Турист Азов»  

2014-2017 10000,0 10000,0    10000,0  - створення 

сучасного 

закладу 

відпочинку на 

260 місць,  

гідрозахисної 

споруди, 

дитячого 

майданчику та 

зеленої зоні. 

Загальна площа 

забудови 5067 

кв.м. 

30 

9. Реконструкція 

готельного-

ресторанного 

комплексу «Райський 

сад»  

ТОВ «Емаль завод» 

2015-2017  проект в 

стадії 

реалізації 

     - реконструкція 

корпусу 

готельно-

ресторанного 

комплексу 

30 

10. Будівництво бази 

відпочинку з 

елементами гірок, 

басейнів 

ТОВ «Склополімер» 

2016-2017        - створення 

сучасного 

закладу 

відпочинку з 

елементами 

розважальної 

інфраструктури 

30 
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Додаток 4 

до програми економічного, 

соціального та культурного 

розвитку Генічеського 

району на 2017 рік 

ПЕРЕЛІК  

об’єктів будівництва (інвестиційних програм (проектів) та соціальних заходів), що пропонуються до реалізації   

у 2017 році  
 

№ 

з/п 

Основні інвестиційні проекти, 

спрямовані на забезпечення 

соціально-економічного розвитку 

області 

Рік 

початку і 

закінченн

я 

реалізації 

проекту 

 

Загальний 

обсяг 

фінансуван

ня 

(тис. грн.) 

 

Обсяг 

фінансуванн

я проекту в 

2017 році 

(тис. грн.) 

Джерела фінансування в 2017 році 

Результат реалізації 

проекту 

(економічні, 

соціальні,  

екологічні наслідки) 

державний 

бюджет 

(тис. грн.) 

обласний 

бюджет 

(тис.  

грн.) 

місцеві 

бюджети 

(тис.  

грн.) 

кошти 

корпора

тивного 

(недерж

авного) 

сектору 

(тис. 

грн.) 

благоді

йні 

внески 

(тис. 

грн.) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Екологія          

1 «Будівництво очисних споруд 

с. Щасливцеве Генічеського району 

Херсонської області» потужністю 

3000 куб. м./добу  (в цінах 2016 

року)* 

І пуск.комплекс – 14218,8 тис.грн. 

ІІ пуск. комплекс – 41853,9 тис.грн. 

2017-

2019 

56072,7* 14218,8 12796,9*  1421,9*   покращення 

екологічної 

ситуації та 

інвестиційної 

привабливості 

Арабатської 

Стрілки 

2 «Реконструкція мереж 2017- 9609,1 9609,1 8648,2  960,9   забезпечення 
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водопостачання в с.Щасливцеве 

Генічеського району» (в цінах 2015 

року) 

2019 населення питною 

водою 

3 «Реконструкція мереж 

водопостачання в с. Стрілкове 

Генічеського району» (в цінах 2015 

року) 

2017-

2019 

1166,4 1166,4 1049,8  116,6   забезпечення 

населення питною 

водою 

4 «Реконструкція каналізаційних 

очисних споруд м. Генічеська 

Херсонської області» (в цінах 2015 

року)* 

2017-

2019 

16908,1* 16908,1* 15217,3*  1690,8*   покращення 

екологічної 

ситуації 

5 «Будівництво мереж господарсько-

фекальної каналізації з КНС по вул. 

Набережна (Свердлова) в м. 

Генічеськ Херсонської області»* 

2017-

2019 

4526,5 4526,5 4073,9  452,6   покращення 

екологічної 

ситуації 

6 «Капітальний ремонт водогону, 

водопровідної мережі, артезіанської 

свердловини № 7-560 системи 

централізованого водопостачання 

смт. Партизани  Генічеського 

району» (в цінах 2015 року) 

2017-

2019 

7182,4 7182,4 5027,7  2154,7   забезпечення 

населення питною 

водою 

7 «Капітальний ремонт водопровідної 

мережі окремими ділянками 

с. Новогригорівка Генічеського 

району Херсонської області» 

(в цінах 2013 року) 

2017-

2019 

408,2 408,2 367,4  40,8   забезпечення 

населення питною 

водою 

8 «Реконструкція напірного 

каналізаційного колектору з 

будівництвом очисних споруд»* 

2017-

2019 

15990,3* 15990,3* 14391,3*  1599,0*   покращення 

екологічної 

ситуації та 

інвестиційної 

привабливості 

території 
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9 «Капітальний ремонт водопровідної 

мережі по вул. Залізнична 

смт. Новоолексіївка Генічеського 

району Херсонської області» 

(в цінах 2015 року) 

2017-

2019 

573,0 573,0 292,9  32,6   забезпечення 

населення питною 

водою 

10 «Капітальний ремонт водопровідної 

мережі по вул.30 років Жовтня 

смт. Новоолексіївка Генічеського 

району Херсонської області» 

(в цінах 2015 року) 

2017-

2019 

269,5 269,5 242,6  26,9   забезпечення 

населення питною 

водою 

11 Реконструкція артезіанської 

свердловини № 7 – 341 

смт. Новоолексіївка» 

2017-

2019 

2960,6 2960,6 2664,6  296,0   забезпечення 

населення питною 

водою 

12 «Капітальний ремонт водопровідної 

мережі від будинку №17-б по вул. 

Дружби Народів до буд № 36 по 

вул. Південна смт. Новоолексіївка 

Генічеського району Херсонської 

області» 

2017-

2019 

398,3 398,3 358,5  39,8   забезпечення 

населення питною 

водою 

13 - «Осушна мережа із закритою 

самопливною мережею житлового 

кварталу в межах вулиць 

Воровського – Молодіжної, 

м.Генічеськ – будівництво»  

2015-

2018 

14764,4*  14764,4  13288,0  1476,4   вирішення 

питання 

підтоплення  

окремих вулиць 

міста 

14 «Майданчик для тимчасового 

зберігання, сортування та вивезення 

твердих побутових відходів в с. 

Щасливцеве» 

2009-

2018 

3830,3* 1000,0 

 

700,0  300,0   утилізація твердих 

побутових 

відходів 

потужністю 120 

тис. куб.м. \ рік, 

покращення 

екологічного 

стану території 
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 Енергозбереження          

15 «Проведення санації будівлі 

Новогригорівського ясла-садка № 6 

«Дзвіночок» по 

вул. Комсомольській, 26 

с. Новогригорівка»  

(в цінах 2015 року) 

2017-

2019 

4062,7 4062,7 3656,4  406,3   зменшення витрат 

палива на 

опалення (53,67 т 

у.п./рік та 79,66 

кВт) та викидів 

парникових газів в 

атмосферу на 

129,49 т СО2/рік 

16 «Капітальний ремонт з монтажу 

вікон та дверей із ПВХ-матеріалів 

та утеплення фасаду мінеральною 

ватою з подальшою зашивкою його 

металопрофілем  у дитячому садку 

«Ромашка» за адресою: вул.. Миру 

(Леніна),79 с. Щасливцеве 

Генічеського району Херсонської 

області» 

2017-

2019 

551,7 551,7 496,5  55,2   забезпечення 

теплового 

режиму, 

зменшення витрат 

на опалення 

17 «Капітальний ремонт з утепленням 

покрівлі методом напилення 

пінополіуретану у дитячому садку 

«Ромашка» за адресою: вул.. Миру 

(Леніна),79 с. Щасливцеве 

Генічеського району Херсонської 

області» 

2017-

2019 

339,7 339,7 305,7  34,0   забезпечення 

теплового 

режиму, 

зменшення витрат 

на опалення 

18 «Капітальний ремонт з утеплення 

фасаду мінеральною ватою з 

подальшою зашивкою його 

металопрофілем у дитячому садку 

«Дзвіночок» за адресою: 

вул.Заводська,9 у смт Приозерне 

Генічеського району Херсонської 

області» 

2017-

2019 

322,9 322,9 290,6  32,3   забезпечення 

теплового 

режиму, 

зменшення витрат 

на опалення 
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19 «Капітальний ремонт з утеплення 

покрівлі методом напилення 

пінополіуретану дитячого садка 

«Дзвіночок» за адресою: 

вул..Заводська,9 у смт Приозерне 

Генічеського району Херсонської 

області» 

2017-

2019 

310,7 310,7 279,6  31,1   забезпечення 

теплового 

режиму, 

зменшення витрат 

на опалення 

20 «Капітальний ремонт – зміна 

шиферної покрівлі на покрівлю з 

металопрофілем з утепленням  

покрівлі методом напилення 

пінополіуретану у Рівненському 

дитячому садку «Веселка» за 

адресою: вул..Шевченка,27 в 

с. Рівне Генічеського району 

Херсонської області» 

2017-

2019 

951,9 951,9 856,7  95,2   забезпечення 

теплового 

режиму, 

зменшення витрат 

на опалення 

21 «Капітальний ремонт по утепленню 

фасаду мінеральною ватою з 

подальшою зашивкою 

металопрофілем у Рівненському 

дитячому садку «Веселка» за 

адресою: вул. Шевченка,27 в 

с. Рівне Генічеського району 

Херсонської області» 

2017-

2019 

911,9 911,9 820,7  91,2   забезпечення 

теплового 

режиму, 

зменшення витрат 

на опалення 

22 Реконструкція котельні дитячого 

садка «Ромашка» по вул. Миру 

(Леніна),79 с. Щасливцеве 

Генічеського району Херсонської 

області 

2016-

2019 

292,6 64,0   64,0   перевід котельні 

на альтернативні 

види палива, 

зменшення 

споживання газу 

23 Реконструкція котельні дитячого 

садка «Дзвіночок» по вул. 

Заводська,6 смт Приозерне 

Генічеського району Херсонської 

2016-

2019 

322,8 70,0   70,0   перевід котельні 

на альтернативні 

види палива, 

зменшення 
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області споживання газу 

24 «Будівництво котельні із 

встановленням енергоефективних 

твердопаливних котлів з 

використанням альтернативного 

виду палива у гуртожитку ПТУ 

№27»* 

2016-

2017 

1244,7* 1244,7 871,3 373,4    перевід котельні 

на альтернативні 

види палива, 

зменшення 

споживання газу 

25 «Капітальний ремонт системи 

опалення гуртожитку ПТУ  № 27» * 

2016-

2017 

453,7* 453,7 317,6 136,1    забезпечення 

теплового режиму 

26 «Капітальний ремонт системи 

гарячого водопостачання 

гуртожитку ПТУ № 27» * 

2016-

2017 

346,8* 346,8 242,8 104,0    забезпечення 

теплового режиму 

27 «Реконструкція покрівлі НВК 

«Генічеська школа І-ІІІ ступенів № 

3 – дошкільний навчальний заклад»  

2017 2100,0 2100,0 1260,0 210,0 630,0   забезпечення 

теплового 

режиму, 

зменшення витрат 

на опалення 

 Розвиток інфраструктури          

28 «Розвиток інфраструктури 

Арабатської Стрілки Генічеського 

району (перша черга – реконструкція 

вул. Леніна у с. Стрілкове 

Генічеського району)» 

2016-

2020 

35000,0 8000,0 8000,0     покращення  умов 

транспортного 

спілкування 

29 Будівництво фельдшерсько-

акушерського пункту у с. Генічеська 

Гірка  

2009-

2017 

5841,4 3835,8 3452,2  383,6   створення 

належних 

медичного 

обслуговування 

населення, в т.ч. в 

рекреаційній зоні 

30 Будівництво вуличного освітлення 

вулиць Гагаріна, Морська і Комарова 

в с. Щасливцеве 

2017 1072,5 1072,5 965,2  107,3   створення 

комфортних умов 

проживання 
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 Будівництво спортивних об’єктів          

31. Будівництво спортивного корпусу КЗ 

«Генічеська ЗОШ № 1 І-ІІІ ступенів» 

2017-

2018 

6721,4 6721,4 4032,8 672,1 2016,5   будівництво 

спортивного 

корпусу із 

застосуванням 

енергозберігаючих 

технологій 

(спортивна 

споруда відсутня) 

32. Будівництво спортивного корпусу КЗ 

«Гімназія м. Генічеська» 

2017-

2018 

5793,3 6293,3 3776,0 629,3 1888,0   будівництво 

спортивного 

корпусу із 

застосуванням 

енергозберігаючих 

технологій 

* за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища 
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Додаток 5 

до програми економічного, 

соціального та культурного 

розвитку району на 2017 рік 

 

Прогнозна сума видатків на фінансування окремих заходів на 2017 рік 

 

1. ПІДВИЩЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ РАЙОНУ 

1.1. Територіальна оборона в районі 
№ 

з/п 

Назва заходів Сума видатків 

на 

фінансування, 

тис. грн. 

Відповідальний 

виконавець 

Розпорядник  

коштів 

1. Забезпечення належних умов 

проведення призову на строкову 

військову службу шляхом проведення 

ремонтних робіт будівлі, яка є об’єктом 

комунальної власності  територіальних 

громад району та передана в оренду 

Генічеському районному військовому 

комісаріату (обліковується на балансі 

КП «Оріон»)  

190,0 

Районний 

бюджет 

КП «Оріон» Генічеська РДА 

 

2. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  

ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ 

2.1. Ринкові перетворення 

2.1.1. Розвиток підприємництва 
№ 

з/п 

Назва заходів Сума видатків 

на 

фінансування, 

тис. грн. 

Відповідальний 

виконавець 

Розпорядник коштів 

1. Забезпечення матеріально-

технічного оснащення 

Центру надання 

адміністративних послуг, а 

саме: 

- облаштування робочих 

місць офісними меблями   

 

- офісною технікою  

Районний 

бюджет 

(міжбюджетний 

трансферт)* 

 

45,5 

 

 

37,5 

Відділ з надання 

адміністративних 

послуг Генічеської 

районної державної 

адміністрації  

 

ФУ Генічеської РДА 

 

 Всього 83,0    

2. Видача паспортів 

громадянам України 

Центром надання 

адміністративних послуг 

шляхом  укомплектування 

відповідного робочого 

місця (придбання 

обладнання, програмного 

забезпечення для робочого 

Районний 

бюджет 

(міжбюджетний 

трансферт)* 

680,0 

Відділ з надання 

адміністративних 

послуг Генічеської 

районної державної 

адміністрації  

 

ФУ Генічеської РДА 
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місця - 500,0 тис. грн. (до 

складу входять: комплекс 

обладнання з організацією 

каналу зв'язку – 

157,5 тис.грн., робоча 

станція для оформлення 

паспорту громадянина 

України, в тому числі для 

виїзду за кордон – 179,5 

тис.грн., робоча станція для 

реєстрації місць 

перебування фізичних осіб 

– 109,2 тис.грн., робоча 

станція для внесення 

інформації та формування 

витягів з ЄДРР – 33,6 

тис.грн.).  

3. Виготовлення кошторисної 

документації з ремонту 

приміщення з метою  

облаштування санітарної 

кімнати та заміни вікон на 

металопластикові 

конструкції   

(обліковується на балансі 

КП «Оріон»)    

Районний 

бюджет  

3,0 

 

КП «Оріон» 

 

Генічеська РДА 

4. Придбання 6 од. захищених 

носіїв ключової інформації 

(засобів електронного 

цифрового підпису) для 

державних реєстраторів 

райдержадміністрації (2 

од.) та адміністраторів 

центру надання 

адміністративних послуг                

(4 од.) 

Районний 

бюджет 

(міжбюджетний 

трансферт)* 

 

1,1 

 

 

2,2 

 

Управління 

економічного 

розвитку, 

інфраструктури та 

архівної справи 

Генічеської районної 

державної 

адміністрації 

Відділ з надання 

адміністративних 

послуг Генічеської 

районної державної 

адміністрації 

ФУ Генічеської РДА 

 

 

 

 

 

 

 

ФУ Генічеської РДА 

 

 

 Всього 3,3   

5.  Навчання адміністраторів 

ЦНАПу в ДП «Національні 

інформаційні системи»  

 

Районний 

бюджет 

(міжбюджетний 

трансферт)* 

9,0 

Відділ з надання 

адміністративних 

послуг Генічеської 

районної державної 

адміністрації 

ФУ Генічеської РДА 

 

6.  Фінансово-кредитна та 

інвестиційна підтримка 

малого і середнього 

підприємництва, а саме 

здійснення часткового 

відшкодування 

відсоткових ставок за 

Районний 

бюджет  

90,0 

 

Відділ економічного 

розвитку і торгівлі 

УпрЕРІАС 

Генічеської РДА 

УпрЕРІАС 

Генічеської РДА 
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кредитами, що надаються 

суб’єктам малого і 

середнього 

підприємництва на 

реалізацію інвестиційних 

проектів  

7.  Підвищення іміджу 

підприємця, проведення 

урочистих заходів, 

присвячених Дню 

підприємця (придбання та 

виготовлення грамот, 

сувенірів,  подарунків, 

квіткової продукції, тощо, 

вжиття інших 

організаційних заходів) 

Районний 

бюджет  

10,0 

 

Відділ економічного 

розвитку і торгівлі 

УпрЕРІАС 

Генічеської РДА 

УпрЕРІАС 

Генічеської РДА 

* виділення міжбюджетного трансферту з районного бюджету державному бюджету. 

 

 

2.2. Механізми регулювання 

2.2.1. Управління об'єктами спільної власності територіальних громад 

району 
№ 

з/п 

Назва заходів Сума видатків 

на 

фінансування, 

тис. грн. 

Відповідальний 

виконавець 

Розпорядник коштів 

1. Проведення ремонтних робіт, 

реконструкції та здійснення 

експлуатаційного утримання 

будівель і споруд, що належать 

до майна територіальних 

громад району 

   

- ремонт актової зали в 

адміністративній будівлі по 

вул. Центральна, 5 у м. 

Генічеськ (3 поверх)  

Районний 

бюджет  

198,0 

 

Генічеська 

районна рада 

Генічеська районна 

рада 

- придбання меблів для актової 

зали в адміністративній будівлі 

по вул. Центральна, 5 у м. 

Генічеськ (3 поверх)  

Районний 

бюджет  

198,0 

 

Генічеська 

районна рада 

Генічеська районна 

рада 

2. Заміна покриття підлоги 

приміщення, яке є об’єктом 

комунальної власності  

територіальних громад району 

та передана в оренду архівному 

сектору райдержадміністрації 

(обліковується на балансі КП 

«Оріон») 

Районний 

бюджет  

30,0 

 

КП «Оріон» Генічеська РДА 
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2.2.2. Інвестиційна діяльність 
№ 

з/п 

Назва заходів Сума видатків 

на 

фінансування, 

тис. грн. 

Відповідальний 

виконавець 

Розпорядник коштів 

1. Створення та видання 

рекламно-інформаційних та 

презентаційних матеріалів, 

виготовлення паспортів 

інвестиційних проектів  

Районний 

бюджет  

240,0 

 

Відділ 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

УпрЕРІАС 

Генічеської РДА 

УпрЕРІАС 

Генічеської РДА 

2.  Поширення інформації про 

економічний потенціал району 

серед потенційних інвесторів, 

оновлення рекламно-

презентаційних, інвестиційних 

збірників, буклетів та стендів  

Районний 

бюджет  

230,1 

 

Відділ 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

УпрЕРІАС 

Генічеської  РДА 

УпрЕРІАС 

Генічеської РДА 

3. Забезпечення залучення та 

використання міжнародної 

технічної допомоги: 

- участь у семінарах, тренінгах, 

засіданнях за «круглим столом» 

тощо в області з питань 

залучення міжнародної 

технічної допомоги та 

написання грантових проектів  

Районний 

бюджет  

20,0 

 

Відділ 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

УпрЕРІАС 

Генічеської РДА 

УпрЕРІАС 

Генічеської РДА 

 

2.2.5. Інші питання 
1. За рахунок міжбюджетного трансферту з районного бюджету державному бюджету з 

метою створення умов для належного виконання Генічеською районною державною 

адміністрацією та її структурними підрозділами покладених на них основних функцій і 

завдань, визначених Законом України «Про місцеві державні адміністрації» та реалізації 

повноважень, делегованих Генічеською районною радою відповідно до статті 44 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

№ 

з/п 

Назва заходів Сума видатків 

на 

фінансування, 

тис. грн. 

Відповідальний 

виконавець 

Розпорядник коштів 

1.  Придбання оргтехніки, 

канцелярського приладдя, 

паперу, оплата послуг з 

заправки картриджів, 

витратних та інших 

матеріалів до оргтехніки 

34,0 Відділ освіти 

Генічеської РДА 

ФУ Генічеської РДА 

2. Придбання оргтехніки, 

канцелярського приладдя, 

паперу, оплата послуг з 

заправки картриджів, 

витратних та інших 

матеріалів до оргтехніки 

50,0 Відділ культури РДА ФУ Генічеської РДА 

3. Придбання оргтехніки, 25,0 Відділ у справах сім'ї, ФУ Генічеської РДА 
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канцелярського приладдя, 

паперу, оплата послуг з 

заправки картриджів, 

витратних та інших 

матеріалів до оргтехніки, 

відшкодування 

телекомунікаційних 

послуг 

молоді та спорту 

Генічеської районної 

державної 

адміністрації 

4.  Придбання оргтехніки, 

канцелярського приладдя, 

паперу, оплата послуг з 

заправки картриджів, 

витратних та інших 

матеріалів до оргтехніки, 

відшкодування послуг за 

спожиту електроенергію, 

відшкодування вартості 

вугілля 

30,0 Відділ 

агропромислового 

розвитку Генічеської 

районної державної 

адміністрації 

ФУ Генічеської РДА 

5. Здійснення діяльності з 

представництва та захисту 

інтересів держави, 

прийняття участі у 

судових засіданнях, 

подання позовних заяв, 

скарг до судових органів, 

здійснення інших 

організаційних заходів, 

оплата послуг за 

постачання електроенергії 

64,0 Управління 

соціального захисту 

населення 

Генічеської районної 

державної 

адміністрації 

ФУ Генічеської РДА 

6. Придбання оргтехніки, 

канцелярського приладдя, 

паперу, оплата послуг з 

заправки картриджів, 

витратних та інших 

матеріалів до оргтехніки, 

оплата послуг за 

постачання електроенергії, 

відшкодування вартості 

вугілля 

40,0 Фінансове управління 

Генічеської районної 

державної 

адміністрації 

ФУ Генічеської РДА 

Оплата послуг на право 

користування аналітично – 

інформаційною системою 

«Місцеві бюджети рівня 

міста, району «2006» з 

подальшим 

адмініструванням, 

супроводженням і 

обслуговуванням  

10,0 Фінансове управління 

Генічеської районної 

державної 

адміністрації 

ФУ Генічеської РДА 

Оплата послуг 

телефонного зв’язку та 

інтернет послуг для 

передачі даних місцевим 

7,0 Фінансове управління 

Генічеської районної 

державної 

адміністрації 

ФУ Генічеської РДА 
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радам інформації між 

системами «Місцеві 

бюджети рівня міста, 

району «2006» та «Місцеві 

бюджети рівня сіл, 

селища» 

7.  Придбання оргтехніки, 

канцелярського приладдя, 

паперу, оплата послуг з 

заправки картриджів, 

витратних та інших 

матеріалів до оргтехніки, 

відшкодування вартості 

вугілля, відшкодування 

послуг за спожиту 

електроенергію, 

відшкодування 

телекомунікаційних 

послуг 

26,0 Служба у справах 

дітей Генічеської 

районної державної 

адміністрації 

ФУ Генічеської РДА 

8. Придбання оргтехніки, 

канцелярського приладдя, 

паперу, оплата послуг з 

заправки картриджів, 

витратних та інших 

матеріалів до оргтехніки, 

відшкодування послуг за 

спожиту електроенергію, 

відшкодування 

телекомунікаційних 

послуг 

20,0 Сектор 

містобудування та 

архітектури 

Генічеської районної 

державної 

адміністрації 

ФУ Генічеської РДА 

9.  Придбання канцелярського 

приладдя, паперу, оплата 

послуг з заправки 

картриджів, витратних та 

інших матеріалів до 

оргтехніки, відшкодування 

послуг за постачання 

електроенергії, 

відшкодування 

телекомунікаційних 

послуг 

20,0 Відділ з надання 

адміністративних 

послуг Генічеської 

районної державної 

адміністрації 

ФУ Генічеської РДА 

10. Придбання оргтехніки, 

кондиціонерів, 

вогнегасників, 

відшкодування послуг за 

спожиту електроенергію, 

відшкодування 

телекомунікаційних 

послуг 

23,6 Архівний сектор 

Генічеської районної 

державної 

адміністрації 

ФУ Генічеської РДА 

11. Придбання оргтехніки, 

канцелярського приладдя, 

паперу, оплата послуг 

28,0 Відділ розвитку 

інфраструктури, з 

питань надзвичайних 

ФУ Генічеської РДА 
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щодо заправки картриджів, 

витратних та інших 

матеріалів до оргтехніки 

ситуацій та ЖКГ 

УпрЕРІАС 

Генічеської РДА  

12. Придбання оргтехніки, 

блоків безперебійного 

живлення, канцелярського 

приладдя, паперу, оплата 

послуг з ремонту 

оргтехніки, заправки 

картриджів, витратних та 

інших матеріалів до 

оргтехніки, відшкодування 

послуг за спожиту 

електроенергію, 

відшкодування вартості 

вугілля 

Придбання меблів  

55,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,0 

Відділ економічного 

розвитку та торгівлі 

УпрЕРІАС 

Генічеської РДА 

ФУ Генічеської РДА 

13. Придбання канцелярського 

приладдя, паперу, оплата 

послуг щодо заправки 

картриджів, витратних та 

інших матеріалів до 

оргтехніки з метою 

забезпечення повноти та 

своєчасності надання 

послуг з державної 

реєстрації 

16,0 Відділ економічного 

розвитку та торгівлі 

УпрЕРІАС 

Генічеської РДА 

ФУ Генічеської РДА 

14. Придбання оргтехніки, 

блоків безперебійного 

живлення, жорсткого 

диску, канцелярського 

приладдя, паперу, оплату 

послуг щодо ремонту 

оргтехніки, заправки 

картриджів, витратних та 

інших матеріалів до 

оргтехніки, інших 

матеріалів, відшкодування 

послуг за спожиту 

електроенергію, 

відшкодування вартості 

вугілля, відшкодування 

телекомунікаційних 

послуг 

Кондиціонерів (4 од.) 

Придбання меблів  

78,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73,5  

6,3 

Генічеська районна 

державна 

адміністрація 

 

ФУ Генічеської РДА 

15. Здійснення діяльності з 

представництва та захисту 

інтересів держави, 

прийняття участі у 

судових засіданнях, 

подання позовних заяв, 

100,0 Відділ юридичної, 

мобілізаційної 

роботи та взаємодії з 

правоохоронними 

органами апарату 

Генічеської районної 

ФУ Генічеської РДА 
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скарг до судових органів, 

здійснення інших 

організаційних заходів 

державної 

адміністрації 

16. Придбання носіїв ключової 

інформації (видача 

сертифіката ключа 

електронного цифрового 

підпису або печатки) для: 

- управління 

економічного 

розвитку, 

інфраструктури та 

архівної справи 

райдержадміністра

ції – 3 од.  

 

- архівного сектору 

райдержадміністра

ції - 3 од. 

 

 

- сектору 

містобудування та 

архітектури – 

райдержадміністра

ції - 3 од.  

 

- сектору з надання 

адміністративних 

послуг 

райдержадміністра

ції – 3 од. 

Разом  12 од. 

 

 

 

 

 

675 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

675 грн. 

 

 

 

 

675 грн. 

 

 

 

 

 

675 грн. 

 

 

 

 

2,7 тис.грн. 

 

 

 

 

 

Управління 

економічного 

розвитку, 

інфраструктури та 

архівної справи 

Генічеської районної 

державної 

адміністрації  

Архівний сектор 

Генічеської районної 

державної 

адміністрації  

 

Сектор 

містобудування та 

архітектури 

Генічеської районної 

державної 

адміністрації  

Сектор з надання 

адміністративних 

послуг Генічеської 

районної державної 

адміністрації 

 

ФУ Генічеської РДА 

17. Оплата адміністративних 

послуг державної 

реєстрації змін до 

відомостей про юридичну 

особу та  виготовлення 

печатки 

1,0 

 

 

 

0,4 

Управління 

економічного 

розвитку, 

інфраструктури та 

архівної справи 

Генічеської районної 

державної 

адміністрації  

ФУ Генічеської РДА 

18. Оплата адміністративних 

послуг з державної 

реєстрації змін до 

відомостей про юридичну 

особу 

0,5 Відділ 

агропромислового 

розвитку Генічеської 

районної державної 

адміністрації 

ФУ Генічеської РДА 

19. Виготовлення гербової 

печатки та штампів 

«Кутовий» і «Погашено» 

для карткового  та 

контрольно - облікового 

бюро 

0,9 Відділ юридичної, 

мобілізаційної 

роботи та взаємодії з 

правоохоронними 

органами апарату 

Генічеської районної 

ФУ Генічеської РДА 
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державної 

адміністрації 

 Разом 711,8   

 

2. За рахунок міжбюджетного трансферту з районного бюджету державному бюджету з 

метою створення умов для покращення матеріально-технічної бази та забезпечення 

інформаційної безпеки електронних платіжних документів  

№ 

з/п 

Назва заходів Сума видатків 

на 

фінансування, 

тис. грн. 

Відповідальний 

виконавець 

Розпорядник коштів 

1. Придбання професійних 

операційних систем Microsoft  

Windows 10 в кількості 

12 штук  

 

48,0 Управління 

Державної 

казначейської 

служби України у 

Генічеському 

районі 

Херсонської 

області 

ФУ Генічеської РДА 

 

3. За рахунок міжбюджетного трансферту з районного бюджету державному бюджету з 

метою надання підтримки Регіональному сервісному центру МВС України у Херсонській 

області на проведення ремонтних робіт адміністративної будівлі територіального 

сервісного центру № 6543 у м. Генічеськ. 

№ 

з/п 

Назва заходів Сума видатків 

на 

фінансування, 

тис. грн. 

Відповідальний 

виконавець 

Розпорядник коштів 

1. Проведення капітального 

ремонту фасаду 

адміністративної будівлі 

територіального сервісного 

центру № 6543 Регіонального 

сервісного центру МВС 

України в Херсонській області, 

який розташовано за адресою: 

м. Генічеськ, вул.  

Відродження (Петровського), 

б.170  

Районний 

бюджет  

міжбюджетний 

трансферт* 

285,0 

Регіональний 

сервісний центр в 

Херсонської 

області 

Міністерства 

внутрішніх справ 

України 

ФУ Генічеської РДА 

4. За рахунок міжбюджетного трансферту з районного бюджету обласному бюджету з 

метою заміни застарілих віконних блоків (174,05 кв.м.) на склопакети у спортивній залі 

професійно-технічного училища № 27 м. Генічеська. 

№ 

з/п 

Назва заходів Сума видатків 

на 

фінансування, 

тис. грн. 

Відповідальний 

виконавець 

Розпорядник коштів 

1. Заміна застарілих віконних 

блоків (174,05 кв.м.) на 

склопакети (придбання вікон 

ПВХ) у спортивній залі 

професійно-технічного 

училища № 27 м. Генічеська 

Районний 

бюджет  

міжбюджетний 

трансферт* 

185,1 

Професійно-

технічне училище 

№ 27 м. Генічеська  

управління освіти, 

науки та молоди 

Херсонської 

ФУ Генічеської РДА 
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обласної державної 

адміністрації 

 

2.3. Розвиток реального сектору економіки 
2.3.1. Агропромисловий комплекс. Сільське господарство 

№ 

з/п 

Назва заходів Сума видатків 

на 

фінансування, 

тис. грн. 

Відповідальний 

виконавець 

Розпорядник коштів 

1. Участь делегацій  Генічеського 

району у щорічних заходах, які 

проходять за межами району, а 

саме: 5 обласних семінарах, 2 

всеукраїнських виставкових 

заходах та 4 ярмаркових 

заходах 

Районний 

бюджет 

(міжбюджетний 

трансферт)* 

13,0 

 

Відділ 

агропромислового 

розвитку 

Генічеської 

районної 

державної 

адміністрації 

ФУ Генічеської РДА 

 

2.3.3. Туристично-рекреаційний комплекс 
№ 

з/п 

Назва заходів Сума видатків 

на 

фінансування, 

тис. грн. 

Відповідальний 

виконавець 

Розпорядник коштів 

1.  Забезпечення маркетингового 

просування туристичного 

продукту на українському та 

міжнародному туристичних 

ринках: 

популяризація туристичного 

потенціалу району через 

використання мережі Інтернет, 

ЗМІ, виготовлення та 

розповсюдження рекламно-

інформаційних матеріалів 

(буклетів, стендів, путівників, 

проспектів, флаерів, банерів, 

білбордів) 

районний 

бюджет  

153,6 

 

Відділ 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

УпрЕРІАС 

Генічеської РДА 

УпрЕРІАС 

Генічеської РДА 

2. Участь у представленні 

туристичного потенціалу 

району на національних і 

міжнародних туристичних 

заходах: (виставково-

ярмаркових заходах, форумах, 

фестивалях, конгресах, 

семінарах, конференціях тощо 

районний 

бюджет  

60,0 

 

Відділ 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

УпрЕРІАС 

Генічеської РДА 

УпрЕРІАС 

Генічеської РДА 

3. Сприяння проведенню на 

території району 

презентаційних туристичних 

заходів регіонального, 

національного та 

міжнародного рівня 

(рекламно-інформаційних 

районний 

бюджет  

70,0 

 

Відділ 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

УпрЕРІАС 

Генічеської РДА 

УпрЕРІАС 

Генічеської РДА 
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турів, форумів, конгресів), 

промотурів для блогерів та тур 

операторів, резонансних 

публічних заходів (фестивалів, 

конкурсів тощо)  

4. Сприяння розвитку 

виробництва місцевої 

іміджевої сувенірної продукції  

районний 

бюджет  

5,0 

 

Відділ 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

УпрЕРІАС 

Генічеської РДА 

УпрЕРІАС 

Генічеської РДА  

 

2.3.6. Транспорт, дорожнє господарство, розвиток інформаційної сфери  

Розвиток інформаційної сфери  
№ 

з/п 

Назва заходів Сума видатків 

на 

фінансування, 

тис. грн. 

Відповідальний 

виконавець 

Розпорядник коштів 

1. Створення єдиного 

інформаційного простору 

електронної взаємодії 

органів державної та 

виконавчої влади, 

складовими якого є 

система електронного 

документообігу та 

Регіональний веб-портал 

адміністративних послуг, 

а саме  придбання 12 

ліцензій системи 

електронного 

документообігу «АСКОД» 

(вартістю 2240 грн. 

кожна) та оплата послуг з 

навчання на користування 

електронним 

документообігом 

«АСКОД» (900 грн. 

кожна) 

Районний 

бюджет 

(міжбюджетний 

трансферт)* 

 

 

 

 

 

 

26,9 

 

 

 

 

 

10,8 

Генічеська РДА, 

структурні підрозділи 

Генічеської районної 

державної 

адміністрації: 

відділ освіти, відділ 

культури, відділ 

агропромислового 

розвитку, відділ у 

справах сім'ї, молоді 

та спорту, сектор 

містобудування та 

архітектури, відділ з 

надання 

адміністративних 

послуг, архівний 

сектор, фінансове 

управління, 

управління 

соціального захисту 

населення, 

управління 

економічного 

розвитку, 

інфраструктури та 

архівної справи, 

відділ розвитку 

інфраструктури, з 

питань надзвичайних 

ситуацій та ЖКГ 

УпрЕРІАС.  

ФУ Генічеської РДА 

2. Придбання 3 ліцензій 

системи електронного 

документообігу «АСКОД» 

Районний 

бюджет 

6,7 

ГРЦСССМ, 

КЗ Генічеська ЦРЛ, 

КЗ «Генічеський 

ВССМС Генічеської 

РДА, 

Генічеська РДА 
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(вартістю 2240 грн. 

кожна) та оплата послуг з 

навчання на користування 

електронним 

документообігом 

«АСКОД» (900 грн. 

кожна) 

 

 

2,7 

ЦМПСД» 

3. Висвітлення діяльності 

органів державної влади 

шляхом інформування 

населення та розміщення 

тематичних матеріалів 

соціального, 

патріотичного, 

спортивного, військово – 

патріотичного 

спрямування та блоку 

реформ (децентралізація 

влади, галузі охорони 

здоров’я та освіти, 

виконання стратегії 

розвитку району тощо) 

шляхом укладання 

договору з друкованими 

та електронними засобами 

масової інформації різних 

форм власності  

Районний 

бюджет 

(міжбюджетний 

трансферт)* 

100,0 

Відділ організаційної 

роботи та з питань 

внутрішньої політики 

апарату Генічеської 

районної державної 

адміністрації 

Генічеська РДА 

4. Модернізація та 

підтримка офіційного 

сайту Генічеської 

районної державної 

адміністрації з метою 

приведення його у 

відповідність із сучасними 

стандартами 

інформаційного 

маркетингу, а також 

забезпечення адаптації 

сайту до потреб 

користувачів з 

обмеженими 

можливостями та 

наповнення його 

відповідним контентом, 

інформаційний супровід 

офіційного сайту районної 

державної адміністрації 

відповідно до укладеного 

договору. 

Районний 

бюджет 

(міжбюджетний 

трансферт)* 

20,0 

Відділ організаційної 

роботи та з питань 

внутрішньої політики 

апарату Генічеської 

районної державної 

адміністрації 

Генічеська РДА 

 

2.3.7. Паливно – енергетичний комплекс. Упровадження ресурсо – й  

енергозберігаючих технологій. 
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№ 

з/п 

Назва заходів Сума видатків на 

фінансування, тис. 

грн. 

Відповідальний 

виконавець 

Розпорядник коштів 

1. Стимулювання населення 

району до впровадження 

енергоефективних заходів 

шляхом відшкодування 

частини суми кредиту, 

залученого населенням на 

придбання 

енергоефективного 

обладнання та/або матеріалів 

(відшкодування 

позичальнику частини суми 

кредиту проводиться 

одноразово в наступних 

розмірах: 10 відсотків суми 

кредиту на здійснення 

заходу, але не більше як 1000 

гривень за одним кредитним 

договором) 

районний бюджет 

15,0  

 

Відділ розвитку 

інфраструктури, з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій та ЖКГ 

УпрЕРІАС 

Генічеської РДА, 

державні банки 

АТ «Ощадбанк»,  

ПАТ АБ 

«Укргазбанк», 

«Державний 

експортно-

імпортний банк 

України» (за 

згодою) 

 

УпрЕРІАС 

Генічеської РДА 

 

2. ремонт системи опалення 

ФАПу с. Червоне  

районний бюджет 

50,0  

КЗ «Генічеський 

ЦМПСД» 

Генічеська РДА 

3. Участь у розробці проектно - 

кошторисної документації 

будівництва міжселищного 

газопроводу від смт Асканія 

- Нова до м. Генічеськ, в 

першу чергу на підготовку та 

отримання вихідних даних за 

рахунок  співфінансування з 

місцевих бюджетів. 

Районний бюджет, 

Генічеський 

міський бюджет, 

Щасливцевський 

сільській бюджет, 

Стрілківський 

сільський бюджет, 

Новоолексіївський 

селищний бюджет 

Відділ розвитку 

інфраструктури, з 

питань 

надзвичайних 

ситуацій та ЖКГ 

УпрЕРІАС 

Генічеської РДА 

ФУ Генічеської РДА  

 

3. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ 

3.1. Соціальна сфера 
№ 

з/п 

Назва заходів Сума видатків 

на 

фінансування, 

тис. грн. 

Відповідальний 

виконавець 

Розпорядник коштів 

1. Створення умов для 

належного виконання 

Генічеською районною 

державною адміністрацією 

та її структурними 

підрозділами покладених 

на них основних функцій і 

завдань, а саме отримання 

додаткових коштів з 

місцевих бюджетів на 

оплату праці працівників, 

відповідно до вимог 

Районний  

бюджет 

(міжбюджетний 

трансферт)* 

Генічеська районна 

державна 

адміністрація, 

структурні 

підрозділи 

Генічеської районної 

державної 

адміністрації: 

управління 

соціального захисту 

населення, фінансове 

управління, 

ФУ Генічеської РДА 
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постанови КМУ від 

09 листопада  2016 року 

№ 787 «Про видатки на 

оплату праці працівників 

місцевих державних 

адміністрацій» 

управління 

економічного 

розвитку, 

інфраструктури та 

архівної справи, 

відділ 

агропромислового 

розвитку, відділ з 

надання 

адміністративних 

послуг, архівний 

сектор, сектор 

містобудування та 

архітектури  
2.  Проведення виїзної роботи 

«мобільного соціального 

офісу»  

Районний 

бюджет 

(міжбюджетний 

трансферт)* 

50,0  

Управління 

соціального захисту 

населення 

Генічеської районної 

державної 

адміністрації 

ФУ Генічеської РДА 

3. Забезпечення матеріально-

технічного оснащення 

територіального центру 

соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг), а саме: 

придбання офісної техніки  

 

облаштування приміщень 

енергозберігаючими 

лампами  

придбання матеріалів для 

поточного ремонту будівлі  

Районний 

бюджет 

 

 

 

65,0 

 

 

10,0 

 

 

80,0 

 

Генічеський 

територіальний центр 

соціального 

обслуговування 

(надання соціальних 

послуг) 

УСЗН Генічеської 

РДА 

 Всього 155,0   

4. Участь управління 

соціального захисту 

населення 

райдержадміністрації у 

судових процесах  

Районний 

бюджет 

(міжбюджетний 

трансферт)* 

64,0  

Управління 

соціального захисту 

населення 

Генічеської районної 

державної 

адміністрації 

ФУ Генічеської РДА 

5. Участь управління 

соціального захисту 

населення та семінарах, 

навчаннях 

Районний 

бюджет 

(міжбюджетний 

трансферт)* 

13,5 

 

Управління 

соціального захисту 

населення 

Генічеської районної 

державної 

адміністрації  

ФУ Генічеської РДА 

 

3.2. Гуманітарна сфера 
3.2.1. Охорона здоров'я 

№ 

з/п 

Назва заходів Сума видатків на 

фінансування, тис. 

Відповідальний 

виконавець 

Розпорядник коштів 
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грн. 

1. Приведення лікувально-

профілактичних закладів у 

відповідність до санітарних 

норм, проведення 

реконструкції (ремонтних 

робіт) медичних об'єктів, а 

саме: 

- проведення капітальних 

ремонтів даху будівель 

терапевтичного відділення,  

поліклінічного відділення,  

головного корпусу,  

харчоблоку,  

- ремонт системи вентиляції 

рентгенкабінету, кабінетів 

мамографії та флюорографії 

- реконструкція кисневої 

установки операційного 

блоку 

Районний бюджет 

 

 

 

 

 

 

140,0 

 

 

250,0 

290,0 

349,0 

 

229,0 

 

280,0 

КЗ Генічеська ЦРЛ Генічеська РДА 

 Всього 1538,0    

2.  Дооснащення лікувально-

профілактичних закладів 

сучасним обладнанням, а 

саме придбання: 

 комплексу для 

холтеровського 

моніторирування – 1 од.  

 апарату УЗД з 

доплеровським 

скануванням – 1 од.  

 переносного R - 

апарату для ОРІТ + 

дефібрилятору с 

кардіоблоком – 2 од.  

 печі для спалювання 

біовідходів – 1 од.  

 гастроскопу 

дорослого Pentax F9-24 

разом із освітлювачем 

галогенним Pentax ZN 150 

РС -1од.  

 рентген комплексу на 

3 робочих місця -1од.  

районний бюджет, 

грантова допомога, 

кошти міжнародної 

технічної допомоги 

 

550,0 

 

1000,0 

 

 

 

600,0 

 

 

350,0 

 

 

600,0 

 

 

 

2000,0 

КЗ Генічеська ЦРЛ Генічеська РДА 

 Всього  5100,0   

3. Придбання автотранспорту, 

а саме :  

 

 

 автомобілю швидкої 

допомоги В категорії – 1 од.  

 автомобілю 

районний бюджет, 

грантова допомога, 

кошти міжнародної 

технічної допомоги 

800,0 

 

 

КЗ Генічеська ЦРЛ Генічеська РДА 
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легкового –   1 од.  190,0 

 Всього  990,0    

4.  Проведення медичних 
оглядів працівників галузі 
освіти  

Районний бюджет 

500,0 

 

КЗ Генічеська ЦРЛ Генічеська РДА 

5. Забезпечення мешканців 
району безкоштовним 
медичним обстеженням за 
направленням лікаря в 
обласних закладах охорони 
здоров’я на 2017 рік  

районний бюджет 

(міжбюджетний 

трансферт)* 

687,0 

в тому числі на 

пільгові категорії – 

395,8 

КЗ Генічеська ЦРЛ ФУ Генічеської РДА 

(для передачі 

обласному бюджету) 

6.  На виконання завдань 
обласної програми 
«Лікування та запобігання 
серцево - судинних 
захворювань» на 2017-2021 
роки, в тому числі: 
- покращення діагностики 
та якості медичної 
допомоги (придбання 
холтермоніторів ЕКГ, АТ, 
комнованих 
холтермоніторів, тредмілу) 
-  забезпечення 
невідкладної допомоги 
хворим на гостру серцево-
судинну патологію 
(закупівля тромболітичних 
засобів) 
- забезпечення надання 
невідкладної допомоги 
хворим з порушенням 
серцевого ритму (закупівля 
виробів медичного 
призначення (штучні водії 
ритму) 

- поліпшення якості 
діагностики та надання 
медичної допомоги 
населенню 
(доукомплектування палат 
інтенсивної терапії 
необхідним обладнанням) 

Районний бюджет 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

43,0 

 

 

 

 

 

21,0 

 

 

 

 

 

 

50,0 

КЗ Генічеська ЦРЛ Генічеська РДА 

 Всього 214,0   

7.  Оснащення медичних 

закладів сучасним 

обладнанням, санітарним та 

легковим автотранспортом, 

а саме: 

- придбання транспорту для 

амбулаторії ЗПСМ с. 

Новодмитрівка   

Районний бюджет, 

грантова допомога, 

кошти міжнародної 

технічної допомоги 

 

150,0 

 

 

КЗ «Генічеський 

ЦПМСД» 

Генічеська РДА 
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- меблів та іншого 

обладнання для амбулаторій 

ЗПСМ  

300,0 

 Всього  450,0   

8.  Приведення лікувально-

профілактичних закладів у 

відповідність до санітарних 

норм, а саме: 

- проведення капітального 

ремонту будівлі ФАП 

с. Озерни 

 

 

- амбулаторії ЗПСМ 

с. Новогригорівка  

Місцеві бюджети 

 

 

 

 

60,0 

 

 

 

60,0 

 

КЗ «Генічеський 

ЦПМСД» 

 

 

 

Виконавчий комітет 

Озерянської 

сільської ради 

 

Виконавчий комітет 

Новогригорівської 

сільської ради 

Генічеська РДА 

 

9. Капітальний ремонт 

покрівлі та відмостки 

амбулаторії ЗПСМ в                     

с. Петрівка  

Районний бюджет 

425,0 

КЗ «Генічеський 

ЦПМСД» 

 

Генічеська РДА 

10. Капітальний ремонт 

опалення амбулаторії ЗПСМ 

в  с. Петрівка 

Районний бюджет 

156,4 

КЗ «Генічеський 

ЦПМСД» 

 

Генічеська РДА 

 
3.2.2. Освіта  

№ 

з/п 

Назва заходів Сума видатків на 

фінансування, тис. 

грн. 

Відповідальний 

виконавець 

Розпорядник коштів 

1. Створення належних умов 

для навчання дітей в 

загальноосвітніх навчальних 

закладах, а саме: 

- капітальний ремонт 

покрівель навчальних 

закладів району  

- капітальний ремонт 

дворового покриття 

навчальних закладів  

- заміна вікон та дверей на 

металопластикові 

конструкції  

- укріплення матеріально – 

технічної бази навчальних 

закладів  

- ремонт системи опалення 

навчальних закладів району 

- ремонт внутрішніх 

приміщень  

- ремонт водогінно – 

каналізаційної системи 

навчальних закладів району 

Районний бюджет 

 

 

 

800,0 

 

 

500,0 

 

 

500,0 

 

 

800,0 

 

 

500,0 

 

800,0 

 

100,0 

 

 

КЗ Централізована 

бухгалтерія, КЗ 

Група ЦГО 

Відділ освіти 

Генічеської РДА 
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- забезпечення навчально – 

методичною літературою та 

обладнанням  

400,0 

 Всього  4400,0   

2. Проведення експертизи 

проектно - кошторисної 

документації  

Районний бюджет 

28,9 

КЗ Централізована 

бухгалтерія, КЗ 

Група ЦГО 

Відділ освіти 

Генічеської РДА 

3. Забезпечення розвитку 

дошкільної освіти, а саме: 

- відкриття 4-ї групи для 

дошкільнят у НВК 

«Генічеська школа І-ІІІ 

ступенів №3- дошкільний 

навчальний заклад»  на 25 

місць  

- відкриття додаткових 

дошкільних груп в 

учбовому корпусі молодших 

класів Фрунзенської ЗОШ І-

ІІІ ступенів на 40 місць, 

проведення ремонтних робіт 

у приміщенні 

 

 

 

160,0 районний 

бюджет 

 

 

 

на умовах 

співфінансування з 

сільського бюджету 

 

 

КЗ Централізована 

бухгалтерія, КЗ 

Група ЦГО 

 

 

 

КЗ Централізована 

бухгалтерія, КЗ 

Група ЦГО 

Виконавчий комітет 

Фрунзенської 

сільської ради 

 

 

Відділ освіти 

Генічеської РДА 

 

 

 

 

Відділ освіти 

Генічеської РДА, 

Виконавчий комітет 

Фрунзенської 

сільської ради 

 
3.2.3. Культура і духовність. Охорона культурної спадщини 

№ 

з/п 

Назва заходів Сума видатків на 

фінансування, тис. 

грн. 

Відповідальний 

виконавець 

Розпорядник коштів 

1. Виготовлення проектно-

кошторисної документації з 

ремонтно-реставраційних 

робіт, проведення 

капітальних та поточних 

ремонтів закладів культури: 

- даху Генічеської школи 

естетичного виховання з 

облаштуванням 

внутрішнього туалету для 

дітей;   

- ремонту стелі у залах 

краєзнавчого музею із 

заміною 23 вікон на 

металопластикові 

конструкції;   

- ремонту даху районного 

Будинку культури.  

Районний бюджет 

200,0 

КЗ Центр по 

обслуговування 

закладів культури, 

Генічеська школа 

естетичного 

виховання 

Відділ культури 

Генічеської РДА 

2. Підвищення  інформаційних  

можливостей бібліотек,  

забезпечення  доступу  

користувачів  до 

інформаційних ресурсів. 

Придбання комп’ютерів та 

Районний бюджет 

50,0 

 

 

 

Місцеві бюджети 

Відділ культури РДА 

 

 

 

 

Виконавчі комітети 

Відділ культури 

Генічеської РДА 
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підключення до мережі 

Інтернет бібліотек району  

100,0 

 

міської, селищних, 

сільських рад (за 

згодою) 

3. Виготовлення та 

встановлення білбордів, 

розміщення інформаційних 

банерів до державних свят в 

Україні  

Районний бюджет 

50,0 

Відділ культури РДА Відділ культури 

Генічеської РДА 

4.  Забезпечення державного 

обліку та контролю за 

збереженням і 

використанням об’єктів 

культурної спадщини, 

виготовлення та 

встановлення охоронних 

знаків, проведення 

ремонтних робіт  

Районний бюджет 

45,0 

Відділ культури РДА Відділ культури 

Генічеської РДА 

 

3.2.6. Фізична культура і спорт 
№ 

з/п 

Назва заходів Сума видатків на 

фінансування, тис. 

грн. 

Відповідальний 

виконавець 

Розпорядник коштів 

1. Розроблення  проектно-

кошторисної документації 

щодо реконструкції 

спортивної споруди ФОК 

ГРДЮСШ  

Районний бюджет 

150,0 

КЗ ГРДЮСШ ВССМС Генічеської 

РДА 

2. Улаштування штучного 

покриття спортивного 

майданчика НВК 

«Генічеська школа І-ІІІ 

ступенів № 3 – дошкільний 

навчальний заклад» 

Районний бюджет 

50,0 

КЗ Централізована 

бухгалтерія, КЗ 

Група ЦГО 

 

Відділ освіти 

Генічеської РДА 

3. Забезпечення сучасним 

спортивним обладнанням та 

інвентарем дитячо-

юнацьких спортивних шкіл 

району  

Районний бюджет 

198,0 

КЗ ГРДЮСШ 

КЗ КДЮСШ 

ВССМС Генічеської 

РДА 

Відділ освіти 

Генічеської РДА 
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Додаток 6 

до програми економічного, 

соціального та культурного 

розвитку району на 2017 рік 

Перелік  

регіональних програм, які планується  виконувати у 2017 році 

 
№ 
з/
п 

Назва програми 
Координатор 

виконання 
програми 

Рішення, яким 
затверджена програма 

Термін дії 
програми 

1. 
 

Програма економічного, 

соціального та 

культурного розвитку 

Генічеського району на 

2017 рік  

Управління 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

районної 

державної 

адміністрації 

Рішення  XX  сесії районної 
ради VIIскликання від 24 
грудня 2016 року № 256 

2017 рік 

2. Комплексна програма 

розвитку водного 

господарства Генічеського 

району на період до 2021 

року 

Відділ 

агропромислов

ого розвитку 

районної 

державної 

адміністрації 

Рішення 51 сесії районної 

ради 6 скликання від 01 

листопада 2013 року № 526 

До 2021 

року 

3. Районна програма 

індивідуального 

житлового будівництва на 

селі та поліпшення 

житлових умов сільського 

населення «Власний дім» 

на  2012-2020 роки» 

Сектор 

містобудуванн

я та 

архітектури 

районної 

державної 

адміністрації 

Сектор 

містобудуванн

я та 

архітектури 

районної 

державної 

адміністрації 

Рішення 16 сесії районної 

ради  6 скликання від 20 

грудня 2011 року № 205 

2012-2020 

роки 

4. Програма розвитку 

молодіжного житлового 

кредитування у 

Генічеському районі на   

2012 – 2017 роки 

Рішення 24 сесії районної 

ради  5 скликання від 10 

серпня 2012 року № 316 

2012-2017 

роки 

5. Програми щодо створення 

містобудівного кадастру 

Генічеського району на 

2017 – 2018 роки   

Рішення XVIII сесії 

районної ради    VII 

скликання  від 24 листопада 

2016 року № 2015 

2017-2018 

роки 

6. Концепція програми 

забезпечення громадян 

доступним житлом в 

Генічеському районі на 

період    2017 -2022 роки 

Рішення XVIII сесії 

районної ради    VII 

скликання  від 24 листопада 

2016 року № 215 

2017-2022 

роки 
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№ 
з/
п 

Назва програми 
Координатор 

виконання 
програми 

Рішення, яким 
затверджена програма 

Термін дії 
програми 

7 Районна програма 

розроблення містобудівної 

документації на    2016 – 

2017 роки 

Рішення VI сесії районної 

ради  7 скликання  від 26 

січня   2016 року № 43 

2016-2017 

роки 

8. Програма розвитку 

культури і духовності у 

районі на 2013 – 2017 роки 

Відділ 

культури 

районної 

державної  

адміністрації 

Рішення 40 сесії районної 

ради 6 скликання від 24 

вересня 2013 року № 508 

Редакцію програми 

оновлено рішенням VIII 

сесії VII скликання від 18 

березня 2016 року № 52 

2013-2017 

роки 

9. Районна програма з 

увічнення пам’яті про 

події Великої Вітчизняної 

війни 1941 – 1945 років та 

пошук і впорядкування 

поховань жертв війни на 

2013 – 2017 роки 

Програма з увічнення 

пам’яті про події Другої 

світової війни та пошук і 

впорядкування поховань 

жертв війни на 2013 – 2017 

роки 

Рішення 34 сесії районної 

ради    6скликання від 22 

березня 2013 року № 417 

 

 

 

Назву перейменовано  

Рішення Х сесії районної 

ради VII скликання від 03 

червня 2016 року № 117 

2013-2017 

роки 

10. Програма «Питна вода 

Херсонщини на 2012-2020 

роки» 

Відділ 

розвитку 

інфраструкту

ри, з питань 

надзвичайних 

ситуацій та 

житлово-

комунального 

господарства 

районної 

державної 

адміністрації 

Рішення 22 сесії районної 

ради   6 скликання від 13 

липня   2012 року № 291 

2012-2020 

роки 

11. Програма щодо захисту 

населених пунктів і 

сільськогосподарських 

угідь від шкідливої дії вод 

у районі на період до 2010 

року та прогноз до 2020 

року 

Рішення 15 сесії районної 

ради  5 скликання   від 08 

серпня  2007 року № 216 

2010-2020 

роки 

12. Районна цільова програма 

захисту населення і 

територій від 

надзвичайних ситуацій 

техногенного та 

природного характеру на 

2013-2017 роки  

Рішення XLI сесії районної 

ради VI скликання від  

01 листопада 2013 року № 

527 

2013-2017 

роки 



 110 

№ 
з/
п 

Назва програми 
Координатор 

виконання 
програми 

Рішення, яким 
затверджена програма 

Термін дії 
програми 

13. Програми створення і 

використання 

матеріального резерву для 

запобігання, ліквідації 

надзвичайних ситуацій 

техногенного, природного, 

соціального і воєнного 

характеру та їх наслідків у 

Генічеському районі на 

період 2016-2018 роки 

 Рішення V сесії районної 

ради VII скликання  від 13 

січня   2016 року № 33 

2016-2018 

роки 

14. Районна цільова соціальна 

програма протидії  ВІЛ –

інфекції \ СНІДу  на 2015-

2018 роки  

КЗ «Генічеська 

ЦРЛ» 

Рішення LIX сесії районної 

ради VI скликання від 27 

січня 2015 року № 737  

2015-2018 

роки 

15. Комплексна програма 

«Розвиток освіти 

Генічеського району – 

інвестиції в майбутнє 

регіону» 

Відділ освіти 

районної 

державної 

адміністрації 

Рішення XLVII сесії 

районної ради 6 скликання 

від 03 лютого  2014 року № 

595 

До 2018 

року 

16. Районна комплексна 

програма національно-

патріотичного виховання 

«Дитина-громадянин-

патріот Батьківщини» на 

2016-2021 роки (проект) 

 2016-2021 

роки 

17. Програма висвітлення 

діяльності органів 

виконавчої влади та 

місцевого самоврядування 

на 2015 – 2019 роки та 

фінансової підтримки 

засобів масової інформації  

Відділ 

організаційної 

роботи та з 

питань 

внутрішньої 

політики 

апарату 

районної 

державної 

адміністрації 

Рішення LIX сесії районної 

ради  VI скликання від 27 

січня 2015 року № 723 

2015-2019 

роки 

18. Програма розвитку 

культури, мистецтва і 

освіти національних 

меншин Генічеського 

району на 2015 – 2019 

роки 

Рішення LIX сесії районної 

ради  VI скликання від 27 

січня 2015 року № 724 

2015-2019 

роки 

19. Програма розвитку 

фізичної культури та 

спорту у  

Генічеському районі на 

2014-2018 роки  

Відділ у 

справах молоді 

та спорту 

районної 

державної 

адміністрації 

Рішення XLVII сесії 

районної ради  6 скликання 

від 03 лютого 2014 року № 

596 

2014-2018 

роки 
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№ 
з/
п 

Назва програми 
Координатор 

виконання 
програми 

Рішення, яким 
затверджена програма 

Термін дії 
програми 

20. Районна програма 

оздоровлення та 

відпочинку дітей у літку 

на період 2016-2020 років 

 Рішення IX сесії районної 

ради VII скликання   від 12 

травня 2016 року № 91 

2016-2020 

роки 

21. Програма щодо 

запровадження районних 

стипендій спортсменам 

району – переможцям та 

призерам офіційних 

міжнародних і 

всеукраїнських змагань, а 

також винагород 

переможцям та призерам 

офіційних міжнародних 

змагань та їх тренерам на 

2016-2020 роки 

Рішення IV сесії районної 

ради  VII скликання від 25 

грудня  2016 року № 26 

2016-2020 

роки 

22. Районна комплексна 

програма виконання у 

районі Національного 

плану дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права 

дитини на період до 2018 

року 

Служба у 

справах дітей 

районної 

державної 

адміністрації 

Рішення IX сесії районної 

ради VII скликання від  12 

травня 2016 року № 94 

до 2018 

року 

23. Районна програма 

забезпечення дітей сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

осіб з їх числа соціальним 

житлом та створення для 

них соціальних 

гуртожитків на період до 

2019 року 

ГРЦСССДМ Рішення XVI сесії районної 

ради VII скликання від 10 

жовтня 2016 року № 198 

до 2019 

року 

24. Програма зайнятості 

населення Генічеського 

району на період до 2017 

року 

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

районної 

державної 

адміністрації 

 

Рішення 36сесії районної 

ради  6 скликання від 21 

травня  2013 року № 448 

до 2018 

року 

25. Районна програма 

поліпшення 

життєзабезпечення, 

реабілітації, соціального 

захисту людей похилого 

віку та інвалідів на 2015-

2019 роки  

Рішення LIX сесії районної 

ради   VI скликання від 

27 січня 2015 року № 722 

2015-2019 

роки 
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№ 
з/
п 

Назва програми 
Координатор 

виконання 
програми 

Рішення, яким 
затверджена програма 

Термін дії 
програми 

26. Районна програма 

підтримки сім’ї, 

утвердження гендерної 

рівності та протидії 

торгівлі людьми на період 

до  2017 року 

Рішення 52 сесії районної 

ради 6 скликання від 16 

травня 2014 року № 635 

до 2018 

року 

27. Районна програма 

забезпечення надання 

соціальних послуг 

мешканцям Генічеського 

району на 2016-2018 роки 

Рішення XIV сесії VII 

скликання від 31 серпня 

2016 року № 158 

2016-2018 

роки 

28.  Районна цільова програма 

підтримки Генічеського 

районного військового 

комісаріату на період 

мобілізаційної підготовки 

військовозобов’язаних 

Генічеського району та 

забезпечення заходів, 

пов’язаних із виконанням 

військового обов’язку, 

призовом громадян 

України на строкову 

військову службу до лав 

Збройних Сил України на 

2017 рік 

Відділ 

юридичної, 

мобілізаційної 

роботи та 

взаємодії з 

правоохоронни

ми органами 

апарату 

райдержадміні

страції 

Рішення XХІ сесії VII 

скликання від 27 січня 2017 

року № 292 

2017 рік 
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