
 

БЕРИСЛАВСЬКА   РАЙОННА  РАДА 

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 

VІІ скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

тридцять  сьомої  сесії  
 

 

20.12.2019                        № 496 

 

Про програму соціально-економічного та 

культурного розвитку Бериславського 

району на 2020 рік  

 

 

З метою забезпечення сталого економічного зростання району у 2020 році, 

відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення  програм 

економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів 

України від 26 квітня 2003 року №621 «Про розроблення прогнозних і програмних 

документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного 

бюджету», розпорядження  Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2006 року 

№504-р «Про схвалення Концепції вдосконалення системи прогнозних і програмних 

документів з питань соціально-економічного розвитку України», розпорядження 

голови районної державної адміністрації від 27 листопада 2019 року №440                      

«Про проект програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Бериславського району на 2020 рік», керуючись статтею 43 Закону України                    

«Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада  

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Затвердити програму соціально-економічного та культурного розвитку 

Бериславського району на 2020 рік, що додається. 
2. Районній державній адміністрації щокварталу надавати до районної ради 

інформацію про виконання програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Бериславського району на 2020 рік. 

3. Зняти з контролю з 01 січня 2020 року рішення 29 сесії районної ради                   
VII скликання від 22 грудня 2018 року №371 «Про програму соціально-економічного 
та культурного розвитку Бериславського району на 2019 рік». 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
районної ради. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Голова районної ради                                                                          В.І. Коновалов 
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Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бериславського 
району  на 2020 рік (далі - Програма) передбачає забезпечення узгоджених дій усіх 
гілок влади для втілення у районі єдиної державної політики, спрямованої на 
підвищення якості життя громадян. 

Програму підготовлено за пропозиціями структурних підрозділів районної 
державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших органів 
виконавчої влади, з урахуванням Прогнозу економічного і соціального розвитку 
України на 2020 рік та основних прогнозних макропоказників економічного                            
і соціального розвитку України на 2020 - 2022 роки, схвалених постановою Кабінету 
Міністрів України від 11 липня 2018 року №546. 

Програму розроблено з урахуванням Програми діяльності Кабінету Міністрів 
України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня               
2019 року №849, завдань і положень Державної стратегії регіонального розвитку                  
на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України                                   
від 06 серпня 2014 року №385, стратегії розвитку Херсонської області на період                     
до 2020 року, затвердженої рішенням Херсонської обласної ради від 10 вересня                
2015 року №1296. 

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Закон України         
«Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 
розвитку України», 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», розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2006 року №504-р «Про схвалення 
Концепції вдосконалення системи прогнозних і програмних документів з питань 
соціально-економічного розвитку України» та розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 16 вересня 2019 року №633 «Про формування проекту 
програми соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області                    
на 2020 рік», розпорядження голови районної державної адміністрації                           
від 27 листопада 2019 року №440 «Про проект програми соціально-економічного та 
культурного розвитку Бериславського району на 2020 рік». 

На основі оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку району                       
у 2019 році, існуючих проблем району визначено цілі, основні завдання на 2020 рік, 
сформовано прогнозні показники до 2022 року. 

Метою Програми є створення умов для сталого розвитку на основі проведення 
загальнодержавних реформ, підвищення ефективності використання економічного 
потенціалу та функціонування соціальної сфери району для поліпшення якості життя 
населення. 

Програма передбачає очікувані результати виконання поставлених завдань,                
за якими буде відслідковуватися динаміка розвитку району. 

Програма містить переліки районних цільових програм, інвестиційних 
проектів, реалізація яких передбачається у 2020 році і які є основою для формування 
та раціонального використання фінансових ресурсів відповідно до визначених 
завдань соціально-економічного розвитку району. 

 
І. Аналіз економічного та соціального розвитку району у 2019 році 
 
1. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ  

 
1.1. Промисловий комплекс 
 
Стан і тенденції розвитку у 2019 році 
За оперативною інформацією обсяг реалізованої промислової продукції 

підприємств основного кола за січень-вересень 2019 року становить 265,74 млн грн, 
що на 14 відсотків менше аналогічного періоду 2018 року. У загальному обсязі 
реалізованої промислової продукції по області обсяг реалізації по району становить               
1,1 відсотка. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення 
району - 5608 грн. 
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Протягом січня-вересня  2019 року у районі реалізацію промислової продукції 

здійснювали 6 підприємств: ПрАТ «Бериславський машинобудівний завод»,                         
ТОВ «Берислав-хлібозавод», ПрАТ «Князя Трубецького», САФ «Прогрес»,                        
ПП «Берислав», ТОВ «Агроспецтехнології». 

Промисловими підприємствами протягом січня-вересня 2019 року сплачено 

податків та зборів до бюджетів різних рівнів на загальну суму 34,72 млн грн,                             

у тому числі: до державного бюджету - 9,44 млн грн, до місцевого бюджету -                     

11,69 млн грн,  єдиного соціального внеску - 13,59 млн грн. 

Найбільшу питому вагу в загальних обсягах виробництва промислової 

продукції мають підприємства: ПрАТ «Бериславський машинобудівний завод» -                     

46,0 відсотка, ТОВ «Берислав – хлібозавод» - 21,0 відсотка. 

Переробна промисловість району представлена двома підприємствами:                            

ПрАТ «Князя Трубецького», САФ «Прогрес», на які припадає 31 відсоток реалізо-

ваної промислової продукції району. 

 

Опис основних  проблем розвитку галузі:  

- суттєві курсові коливання, що негативно впливають на процес планування 

господарської діяльності підприємств; 

- втрата традиційних ринків збуту на території Російської Федерації, особливо 

підприємством машинобудування; 

- зменшення власних фінансових ресурсів та кредитоспроможності 

підприємств; 

- високий рівень матеріало- та енергоспоживання;  

- застарілі технології та висока зношеність основних фондів. 

 

Очікувані результати:  

- обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу 

населення - 8636,0 грн; 

- досягнення темпу росту виробництва промислової продукції на рівні 101,5 відсотка. 

  

1.2.  Агропромисловий комплекс  та розвиток зрошення 

 

Стан і тенденції розвитку у 2019 році 

Провідною галуззю сільського господарства району є виробництво зернових 

культур, умови вирощування яких у районі є вкрай нестійкими. Основний 

дестабілізуючий фактор - низька вологозабезпеченість ґрунту та її мінливість 

протягом вегетаційного періоду.  

За підсумками 10 місяців поточного року обсяг валової сільськогосподарської 

продукції порівняно з відповідним періодом 2018 року збільшився на 0,6 відсотка,                  

у тому числі: продукції рослинництва - на 1,0 відсотка,  тваринництва - на 0,2 відсотка. 

У середньому на одну особу наявного населення району за січень-вересень 

2019 року вироблено валової продукції на 7594 грн. 

Станом на 01 жовтня 2019 року зросло виробництво зернових культур                        

на 22,4 відсотка, у тому числі: пшениці - на 19,9 відсотка, соняшнику -                                 

на 36,7 відсотка, порівняно з обсягами на відповідну дату попереднього  року. 

В усіх категоріях господарств збільшено обсяги реалізації на забій 

сільськогосподарських тварин (у живій масі) на 0,5 відсотка, виробництво молока -                     

на 4,6  відсотка, яєць - на 3,5 відсотка, зросло поголів’я свиней на 6,6 відсотка. 

Сільгоспвиробниками району усіх форм власності станом на 01 жовтня                   

2019 року зібрано 62,78 тис. га всіх культур, із них: озимої пшениці  - 36,1 тис. га, 

озимого ячменю - 4,3 тис. га, ріпаку - 13,2 тис. га, ярого ячменю та пшениці -   

7,4 тис. га, гороху - 1236 га, соняшнику - 23,3 тис. га, кукурудзи - 110,0 га. 
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У поточному році сільгосппідприємствами району всіх форм власності 
зрошувалось 7980 га, що на 261 га більше минулого року, розширено використання 
систем краплинного зрошення, площі яких склали 580 га.  

В господарствах району всіх форм власності кількість великої рогатої  худоби 
становила 5150 голів, що на 667 голів більше порівняно з відповідним періодом                      
2018 року, за рахунок нарощування молодняка великої рогатої худоби, у тому числі:  
корів - 2711 голів, що на 112 голів менше, ніж у відповідному періоді 2018 року,                     
та молодняка великої рогатої худоби - 2439 голів, що більше на 779 голів,                               
ніж у відповідному періоді 2018 року; свиней - 1694 голови, що на 1557 голів менше,                   
у порівнянні з відповідним періодом 2018 року. 

За вирощування молодняку великої рогатої худоби, який народився                       
у господарствах фізичних осіб, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 07 лютого 2018 року №107 «Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва»,                      
станом на 01 вересня 2018 року нараховано дотації з наростаючим підсумком                            
з початку року 465 фізичним особам за 1108 голів телят на загальну суму 1,7 млн грн. 

 Протягом січня-вересня 2019 року, порівняно з відповідним періодом                             
2018 року, господарствами всіх форм власності вироблено: м’яса - 96 тонн                    
(більше на 37,0 відсотка), молока - 6336 тонн (більше на 1849 тонн). 

 
Опис основних  проблем розвитку галузі:  

- складний меліоративний стан зрошуваних земель, відсутність у суб’єктів 
господарювання потрібної кількості поливної техніки, зношеність і незадовільний 
технічний стан внутрішньогосподарських меліоративних фондів, які потребують 
ремонтів, реконструкції та модернізації;  

- скорочення чисельності поголів’я худоби та обсягів виробництва продукції 
тваринництва в усіх категоріях господарств; 

- відсутність повної реалізації виробничого потенціалу всіх категорій  
господарств, впровадження перспективних, альтернативних видів агровиробництва      
та виробництва органічно чистої сільськогосподарської продукції; 

- наявність нестабільної епізоотичної ситуації в області та районі,                                  
що  спричиняє зменшення доходів сільського населення від реалізації продукції 
тваринництва та зайнятості на селі. 

 
Очікувані результати:  
- темп зростання валової продукції сільського господарства до  102,2 відсотка; 
- виробництво зернових культур в обсязі не менше 30,0 тис. тонн,  пшениці - 

21,6 тис. тонн, соняшника - 11,4 тис. тонн, ячменю - 6,8 тис. тонн, овоче-баштанних 
культур - 19,5 тис. тонн, плодово-ягідних культур - 2,1 тис. тонн;   

- забезпечення поливу сільськогосподарських культур на площі не менше 8,0 тис. га; 
- формування запасу продовольчого зерна з урожаю 2020  року в обсязі                           

4,8 тис. тонн. 
 
1.3. Енергозбереження та енергоефективність 

 

Стан і тенденції розвитку у 2019 році 
Впровадження сучасних технологій, обладнання з енергозбереження у галузі 

житлово-комунального господарства та закладах соціально-бюджетної сфери 
проводиться шляхом: 

- модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива; 
- заміни старих вікон та дверей на енергоефективні; 
- ремонту та утеплення покрівель тощо; 
- будівництва нових котелень і технічного переснащення котелень                                        

із заміщенням споживання природного газу.  
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Всього у районі 79 котелень (топочних) загальною потужністю 10,1 Гкал/год,                   

із них 47 котелень  (59,5 відсотка) працює на альтернативних видах палива.  

Станом на 01 жовтня  2019 року на впровадження заходів з енергозбереження               

у сфері зовнішнього освітлення, а саме: на проведення робіт з реконструкції 

вуличного та внутрішньо дворового освітлення населених пунктів району з встанов-

ленням сучасного енергозберігаючого обладнання, спрямовано 1431,25 тис. грн.  

Також у районі активно впроваджуються проекти у сфері енергоефективних 

технологій з використанням відновлюваних джерел енергії. 

 На території району реалізовано 3 проекти з будівництва фотоелектричних 

сонячних електростанцій загальною потужністю 15,4 МВт, обсяг інвестицій склав 

490,0 млн грн. 

Населення району активно користується урядовою програмою «теплі кредити», 

яка передбачає заходи з енергозбереження на утеплення будинків, заміну котлів                      

та встановлення лічильників на опалення тощо. 

 

Опис основних проблем розвитку галузі: 

- повільно здійснюється модернізація та виведення з експлуатації 

опалювального обладнання на традиційних видах палива у бюджетній сфері, 

недостатньо проводиться відповідний моніторинг і планування поетапного 

переведення котелень на використання альтернативного газовому палива; 

- недостатня робота на місцевому рівні щодо реалізації заходів, спрямованих                

на раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів, використання 

альтернативних джерел енергії. 

 

Очікувані результати:  

- зменшення споживання природного газу котельнями та топочними                    

до 15 відсотків; 

- забезпечення стовідсоткового рівня оплати за спожиту електроенергію                    

та природний газ; 

- проведення робіт з термосанації у закладах освіти; 

- заміна малоефективних котлів з низьким коефіцієнтом корисної                                  

дії  на сучасні енергоефетивні у закладах освіти; 

- реконструкція газових котелень та топочних; 

- збільшення на 3 відсотка частки сумарної потужності котелень (топочних) 

соціальної сфери району, які працюють на альтернативних видах палива; 

- збільшення до 45,0 відсотка кількості енергозберігаючих джерел світла                            

у зовнішньому освітленні населених пунктів відносно загальної кількості світлоточок 

(очікуване за 2019 рік - 40,0 відсотка). 

 

1.4. Інвестиційна діяльність. Створення сприятливих умов для 

інвестиційної привабливості та зовнішньоекономічна політика   

 

Стан і тенденції розвитку  у 2019 році  

Район відчуває значну нестачу інвестиційного ресурсу для розвитку. Однак, 

незважаючи на всю складність, у 2019 році в економіку району залучено  

551,0 млн грн інвестиційних коштів (власні кошти інвесторів). 

Для забезпечення просування інвестиційних пропозицій району було 

розроблено та надруковано двомовні презентаційні буклети з інформацією                          

про можливості та перспективи розвитку району, вільні земельні ділянки,                               

які можливо використати для впровадження інвестиційних проектів, інвестиційні 

пропозиції. 
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Для залучення інвестицій в економіку району до Департаменту інвестиційної та 

промислової політики обласної державної адміністрації було направлено анкети 
вільних земельних ділянок (типу Greenfield та Brownfield) і вільних виробничих 
площ, які можуть бути використані для реалізації інвестиційних проектів. 

Протягом 2019 року у районі реалізовано 6 інвестиційних проектів, а саме:  
будівництво сонячних електростанцій: 
- інвестором ТОВ «ТАВАНЬ СОЛАР – 3» завершено будівництво сонячної 

електростанції «Таванська-3» потужністю 5,6 МВт, обсяг інвестицій - 165,0 млн грн;  
- інвестором ТОВ «ТАВАНЬ СОЛАР – 4» завершено будівництво сонячної 

електростанції «Таванська-4» потужністю 4 МВт, обсяг інвестицій - 155,0 млн грн;  
- інвестором ТОВ «Астерія» завершується будівництво сонячної електростанції 

«Високівська» потужністю 5,8 МВт, обсяг інвестицій - 170,0 млн грн. 
відновлення зрошення: 
- інвестором ПП «АФ Додола» завершено будівництво зрошувальної мережі                 

на площі 158 га, обсяг фінансування - 1,5 млн грн; 
- інвестором ФГ «ЮК ОС і К» завершено реконструкцію системи зрошення                    

на площі 220 га, обсяг фінансування - 2,3 млн грн.  
Також інвестором ТОВ «Українські фрукти» проведено висадку маточного 

черенкового саду та будівництво системи краплинного зрошення на площі 5,0 га, обсяг 
фінансування - 7,2 млн грн та інвестором ТОВ «Зоотехнологія» завершено 
реконструкцію свинокомплексу, обсяг фінансування - 49,0 млн грн. 

Крім того, продовжується будівництво бази  відпочинку «Козак» (інвестор   
ТОВ «ТЕС і КО») та відновлення зрошення на площі 440 га (інвестор СТОВ «Берегиня»). 

За січень-серпень 2019 року обсяг експорту склав 2,5 млн дол. США,                            
що більше на 71,7 відсотка порівняно з відповідним періодом 2018 року (1,5 відсотка 
до загального обсягу по області), обсяг імпорту товарів підприємствами та 
організаціями району - 90,1 тис. дол. США (0,4 відсотка до загального обсягу по 
області), або 74,4 відсотка порівняно з відповідним періодом 2018 року. Позитивне 
сальдо складає 2,0 млн дол. США.  

Протягом січня-вересня 2019 року сільськогосподарськими підприємствами 
району освоєно капітальних інвестицій на загальну суму 51,6 млн грн, майже                          
всі інвестиції спрямовані на придбання технічного обладнання та транспортних засобів. 

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій були власні кошти  
підприємств району.  

 
Опис основних проблем розвитку галузі: 
- недостатній обсяг державного фінансування інвестиційних проектів, 

спрямованих на вирішення пріоритетних проблем; 
- обмеженість внутрішніх інвестиційних ресурсів. 

 
Очікувані результати:  
- темп зростання обсягу капітальних інвестицій - 101,0 відсотка; 
- обсяг капітальних інвестицій (за рахунок всіх джерел фінансування) -                   

206314,5 тис. грн; 
- темп зростання обсягу експорту товарів до обсягів попереднього року -                 

104,8 відсотка. 
 

1.5. Розвиток логістично-транспортного потенціалу, покращення стану 
автомобільних доріг району 

 
Стан і тенденції розвитку у 2019 році  
На території району створено розгалужену транспортну систему, яка 

забезпечує регулярність пасажирських міських, приміських та міжміських автобусних 
маршрутів. Пасажирські перевезення здійснюють ФОП «Амелін Дмитро 
Олександрович», ТОВ «АТПП Сармат», ТОВ «БЕРИСЛАВПАСТРАНС»,                 
МПП «Євгенія», які обслуговують 9 приміських автобусних маршрутів загального 
користування, що не виходять за межі території району. 
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Протяжність автомобільних доріг загального користування району                          

(крім комунальних доріг) становить 358,1 км, у тому числі: регіонального                                      

та територіального значення - 99,4 км, із них: регіональна дорога Р-47 Херсон -            

Нова Каховка - Генічеськ - 29,9 км, територіальні дороги - 69,5 км (Т-04-03  

Мар’янське - Берислав - до а/д Р - 47 - 50,2 км; Т-22-07 Високопілля - 

В.Олександрівка - Берислав - 19,3 км); обласного значення (обласні) - 233,6 км; 

районного значення (районні) - 25,1 км. 

Загальна протяжність доріг комунальної власності, які знаходяться на балансі 

місцевих рад району, становить 497,610 км, у тому числі: дороги з твердим         

покриттям - 359,333 км, ґрунтові дороги - 138,277 км. 

Протягом січня-вересня 2019 року на поточний ремонт доріг комунальної 

власності спрямовано 4789,239 тис. грн, а саме: м. Берислав - 1 791,461 тис. грн;            

смт Козацьке - 44,4 тис. грн; с. Веселе - 150,0 тис. грн; с. Високе - 35,111 тис. грн;           

с. Зміївка - 160,282 тис. грн; с. Качкарівка - 330,88 тис.грн, с. Милове -                       

305,340 тис. грн; с. Одрадокам’янка - 450,704 тис. грн; с. Степне - 19,765 тис. грн;              

с. Новорайськ - 626 тис. грн; с. Костирка - 100 тис. грн; с. Червоний Маяк -                      

109 тис. грн; с. Тягинка -  526,243 тис. грн; с. Шляхове - 149,053 тис. грн. 

 

Опис основних проблем розвитку галузі: 

 - обмежена доступність громадського транспорту для маломобільних груп 

населення; 

- неналежне експлуатаційне утримання, а також недотримання міжремонтних 

термінів поточного та капітального ремонтів на автомобільних  дорогах району; 

- фінансування дорожньої галузі відбувається в обсягах, що не забезпечують 

реальну потребу для виконання затверджених програм, спрямованих на розвиток                      

та утримання автомобільних доріг; 

- більшість автодоріг побудовані у післявоєнні роки, окремі ділянки 

реконструйовані в 70 - 80 роках минулого століття, у зв’язку з чим на сьогодні вони                       

не відповідають діючим в Україні стандартам та нормам. 

 

Очікувані результати:  

- ремонт 20 тис. кв. м доріг на території району; 

- забезпечення стабільної роботи всіх видів транспорту, збільшення обсягів 

перевезення пасажирів на 3,0 відсотка. 

 

1.6. Торгівля і виставки, споживчий ринок 

 

Стан і тенденції розвитку у 2019  році 

Сфера торгівлі залишається однією з головних конкурентних переваг 

економіки району та має значний внесок у формуванні доданої вартості та бюджетних 

надходжень, створення нових робочих місць для працевлаштування населення. 

Споживчий ринок у районі характеризується як стабільний і достатньо 

насичений товарами народного споживання. За рахунок товарів, що виробляються                 

в районі, забезпечено потребу населення у хлібобулочних та м’ясних виробах. 

Фактична кількість торговельних підприємств і їх наявна площа в достатній 

мірі забезпечила населення району у торговельному обслуговуванні.  

У районі функціонують фірмові магазини та кіоски з продажу продукції 

місцевих товаровиробників за доступними цінами та належної якості, в яких 

забезпечено  безперебійний продаж товарів власного виробництва, а саме:  4 кіоски 

САФ «Прогрес» (ковбасні вироби), один магазин ПрАТ «Князя Трубецького»                             

та  4 магазини ТОВ «Берислав-хлібозавод». 
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Крім того, з метою забезпечення населення району товарами за доступними 

цінами працюють заклади сучасної торгівельної мережі, а саме: «АТБ – МАРКЕТ», 

«БУДМАРКЕТ», «МАРКЕТ ПЛЮС», «ЄВА». 

На території району діє ринок з продажу товарів народного споживання,  

380 об’єктів роздрібної торгівлі, 51 заклад громадського харчування. 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб району, 

основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за оперативною 

інформацією  з початку 2019 року склав 143,6 млн грн. 

Відповідно до пункту 8 статті 16 та пункту 2 статті 20 Закону України                      

«Про місцеві державні адміністрації» проводиться контроль за додержанням правил 

торгівлі, побутового обслуговування, законодавства про захист прав споживачів.   

 

Опис основних проблем розвитку галузі: 

- недостатня присутність товарів місцевого виробництва на регіональному 

споживчому ринку; 

- стихійна торгівля в неустановлених місцях; 

- недостатня поінформованість споживачів про їх права. 

 

Очікувані результати:  

- формування збалансованої мережі об’єктів торгівлі для більш повного 

задоволення потреб населення; 

- збільшення обороту роздрібної торгівлі на 15,6 відсотка; 

- збільшення мережі торговельних закладів на одну одиницю. 

 

1.7. Регуляторна політика та розвиток підприємництва, інформатизації                       

та системи електронних послуг 

 

Стан і тенденції розвитку у 2019 році 

У Бериславській державній податковій інспекції Новокаховського управління 

Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим                       

та м. Севастополі станом на 01 жовтня 2019 року зареєстровано 1795 платників 

податків, із них: 697 юридичних осіб та 1098 фізичних осіб. 

Станом на 01 жовтня 2019 року кількість зареєстрованих суб’єктів малих                      

та середніх підприємств зменшилась на 0,9 відсотка у порівнянні з аналогічним 

періодом 2018 року, коли кількість зареєстрованих становила 1812 осіб. 

На сьогодні можливості для фінансування розвитку малих та середніх 

підприємств за рахунок власних коштів є досить обмеженими.  

Районна державна адміністрація сприяє створенню у районі максимально 

комфортного бізнес-середовища. Відновлення довіри бізнесу до держави та держави 

до бізнесу призведе до встановлення реальних партнерських стосунків заради 

процвітання суспільства.  

Одним із пріоритетів у 2019 році було формування та провадження у районі  

прозорої і якісної регуляторної політики. 

Протягом січня-жовтня 2019 року діють 2 регуляторні акти, розробником яких 

є районна державна адміністрація, та, відповідно до затвердженого плану-графіку  

відстеження діючих регуляторних актів, на 2019 рік заплановано відстеження                         

одного регуляторного акта.  

На виконання чинного законодавства та рішення районної ради  від 20 березня 

2007 року районна державна адміністрація виконує делеговані повноваження  щодо 

реалізації заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих 

районною радою.  
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Для спрощення процедури отримання адміністративних послуг                                   

при районній державній адміністрації працює Центр надання адміністративних 
послуг (далі - ЦНАП), яким надається 141 адміністративна послуга,  через ЦНАП 
надають послуги 14 суб’єктів. 

Всього за січень - жовтень 2019 року надано 19521 адміністративну послугу,                                
із них он-лайн - 9614 послуг та 290 громадян отримали консультації.  

Протягом січня-жовтня 2019 року відділом державної реєстрації управління 
економічного розвитку та інфраструктури районної державної адміністрації  
проведено 2582 реєстраційні дії, державну реєстрацію отримало 168 суб’єктів 
господарювання та припинено 157 суб’єктів, оброблено 97 запитів, у результаті  яких 
стягнуто 119,2 тис. грн адміністративного збору. 

Бериславською районною філією Херсонського обласного центру зайнятості 
проводилась робота по орієнтації безробітних на відкриття власної справи.                        
Протягом січня-вересня 2019 року проведено 12 семінарів з даного питання.  

Станом на 01 жовтня поточного року дві особи з числа безробітних пройшли 
навчання за напрямком «підприємницька діяльність» та отримали виплату 
одноразової допомоги по безробіттю на суму 82,3 тис. грн для відкриття власної 
підприємницької діяльності і зареєструвалися як підприємці.  

Більшість суб’єктів підприємницької діяльності працюють у галузі торгівлі, 
громадського харчування та надання побутових послуг  (перукарські, фотопослуги, 
ремонт взуття, ремонт складно-побутової техніки, ремонт та обслуговування 
автотранспорту, ритуальні, ремонт ювелірних виробів тощо). 

  
Опис основних проблем розвитку галузі:  
- обмеженість фінансово-кредитних ресурсів суб’єктів господарювання; 
- формальний характер проведення органами виконавчої влади планування 

власної регуляторної діяльності органами місцевого самоврядування; 
- обмеження державних інвестицій та фінансової підтримки бізнесу, 

зменшення зарубіжного інвестування в розвиток приватного сектору. 
 
Очікувані результати:  
- забезпечення створення ЦНАПів в органах місцевого самоврядування                          

та об’єднаних територіальних громадах; 
- збільшення надходжень до районного бюджету від діяльності малого                           

і середнього підприємництва; 
- збільшення питомої ваги малого підприємництва у загальному випуску 

продукції району.  
 
2. СТАНДАРТИ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ  

 
2.1. Грошові доходи населення та ринок праці  
 
Стан і тенденції розвитку у 2019 році 
Згідно з останніми статистичними даними розмір середньомісячної заробітної 

плати по району станом на 01 жовтня 2019 року складав 7452,0 грн,                                        
що на 1557,0 грн, або 26,4 відсотка, більше у порівнянні з відповідним періодом  
2018 року. 

Заборгованість з виплати заробітної плати, згідно з статистичними даними,                             
на 01 жовтня 2019 року складає 52,5 тис. грн по підприємству-банкруту  
ВАТ «Бериславське АТП 16537», яка утворилась 01 травня 2018 року.   

Протягом 9 місяців 2019 року відбулось 12 засідань робочої групи з питань 
легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, із них 9 виїзних, під час 
яких обстежено 78 суб’єктів господарювання та виявлено 14 працівників,                              
які працювали без оформлення трудових відносин. Станом на 01 жовтня поточного 
року легалізовано оплату праці 8 працівників, що складає 57,1 відсотка від виявлених. 
Проведено консультативно-роз’яснювальну роботу щодо соціальних ризиків 
громадян, які не легалізують свою трудову діяльність та отримують заробітну плату                                 
не офіційно, керівників підприємств попереджено про персональну відповідальність 
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щодо необхідності оформлення найманих працівників згідно з трудовим законо-
давством. 

Протягом січня-вересня 2019 року до Бериславської районної філії Херсонсь-

кого обласного центру зайнятості з метою працевлаштування звернулось 423 особи,  

працевлаштовано за направленням служби зайнятості 681 особу. 

З початку 2019 року роботодавцям за працевлаштування 14 безробітних 

громадян на нові робочі надано компенсацію фактичних витрат у розмірі єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.  

За направленням служби зайнятості здійснюється професійне навчання, 

підготовка та перепідготовка безробітних, які перебувають на обліку. Всього  

протягом січня-вересня 2019 року професійне навчання проходили 193 особи. 

З початку року на обліку у Бериславській районній філії Херсонського 

обласного центру зайнятості перебувало 23 особи з інвалідністю, 37 учасників 

бойових дій та 5 внутрішньо переміщених осіб, яким були надані профільні 

консультаційні та інформаційні послуги, із них: 8 осіб з інвалідністю, 9 учасників 

бойових дій та 3 внутрішньо переміщені особи  працевлаштовані. 

Вирішити проблему тимчасового працевлаштування безробітних громадян 

допомагає організація громадських робіт, фінансування яких здійснювалось                        

за рахунок місцевих бюджетів та коштів Фонду соціального страхування  

пропорційно рівними частинами. Протягом січня-вересня 2019 року 130 осіб взяли 

участь у громадських роботах та 34 особи - в інших роботах тимчасового характеру.  

Середньооблікова чисельність безробітних, які отримували допомогу,  

становила 221 особу, середній розмір допомоги у вересні 2019 року склав 2714,9 грн, 

або 65,0 відсотків законодавчо встановленого з 01 січня 2019 року мінімального рівня 

заробітної плати. 

 

Опис основних проблем розвитку галузі:  

наявність:  

- тіньової заробітної плати; 

- заборгованості з виплати заробітної плати;  

- дисбалансу між попитом і пропозиціями професійно-кваліфікаційного складу 

робочої сили. 

 

Очікувані результати:  

- недопущення зростання кількості зареєстрованих безробітних; 

- зростання середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника                

до рівня 8500,0 грн, або на 9,0 відсотка; 

- темп зростання заробітної плати - 109,0 відсотка; 

- скорочення частки працівників, яким нараховано заробітну плату нижче 

мінімальної заробітної плати. 

 

2.2. Соціальний захист населення  

 

Стан і тенденції розвитку у 2019 році 

У районі забезпечено реалізацію політики соціальної підтримки сім’ї, одиноких 

непрацездатних громадян та осіб з інвалідністю. 

Для соціального забезпечення різних категорій населення управлінням 

соціального захисту населення районної державної адміністрації з початку року 

надано соціальних допомог: сім’ям з дітьми - на загальну суму 29594,8 тис. грн,                        

у порівнянні з відповідним періодом 2018 року зменшення складає 2675,2 тис. грн, 

або 8,3 відсотка (на 01 жовтня 2018 року - 32270,0 тис. грн), та було надано державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у сумі 13455,8 тис. грн, державної 
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соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю - 

7743,8 тис. грн.  

Станом на 01 жовтня 2019 року в управлінні соціального захисту населення 

районної державної адміністрації перебувають на обліку 10348 осіб, які мають право 

на пільги, із них: 899 ветеранів війни, 3398 дітей війни, 48 осіб з інвалідністю 

внаслідок війни, 384 учасника бойових дій, членів сімей загиблих (померлих) 

ветеранів - 122 особи, жертв нацистських переслідувань - 4 особи. 

Станом на 01 жовтня 2019 року субсидіями на житлово-комунальні послуги 

користуються 3525 сімей на загальну суму 275,0 тис. грн,  що на 47,4 відсотка  менше, 

ніж у відповідному періоді 2018 року.   

Середній розмір призначеної у вересні 2019 року субсидії для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг складає 90,13 грн, що на  91,1 відсотка 

більше, ніж у відповідному періоді 2018  року (у вересні 2018 року - 47,16 грн).   

Середній розмір призначеної у вересні 2019 року субсидії для відшкодування 

витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 

палива становить 4133,90 грн, що на 13,4 відсотка більше, ніж у вересні 2018 року 

(3645,84 грн). 

На території району створено Новорайську, Милівську та Шляхівську 

об’єднані територіальні громади. 

Комунальною установою «Центр надання соціальних послуг» Новорайської  

сільської ради (ОТГ) надаються соціальні послуги мешканцям Новорайської  

сільської ради (ОТГ).    

Соціальні послуги мешканцям Милівської, Шляхівської сільських рад (ОТГ) та 

інших місцевих рад надаються комунальним закладом Бериславської районної ради 

«Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», 

яким протягом січня-вересня 2019 року фактично обслуговано 2105 осіб, які 

перебувають у складних життєвих обставинах і потребують надання соціальних 

послуг, що менше на 22,4 відсотка (2714 осіб), ніж за відповідний період 2018 року. 

Комунальною установою «Центр надання соціальних послуг» Новорайської  

сільської ради (ОТГ) протягом січня-вересня 2019 року надано соціальні послуги                  

37 мешканцям Новорайської сільської ради (ОТГ). 

Комунальним закладом Бериславської районної ради «Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» створені сприятливі умови 

для проживання людей похилого віку у відділенні стаціонарного догляду                             

для постійного або тимчасового проживання громадян. Станом на 01 жовтня                            

2019 року у відділенні на обслуговуванні знаходиться 25 осіб, з початку року послугу 

стаціонарного догляду надано 39 одиноким особам похилого віку. 

Протягом січня-вересня 2019 року для підопічних відділення стаціонарного 

догляду придбано господарчих товарів, продуктів харчування, медикаментів                         

на загальну суму 456,3 тис. грн, вугілля - 30 тонн на загальну суму 174,0 тис. грн. 

Протягом січня-вересня 2019 року надано одноразову матеріальну допомогу                   

96 особам, які опинилися складних життєвих обставинах, на загальну суму                              

174,0 тис. грн, що на 34,0 тис. грн більше, ніж у відповідному періоді 2018 року    

(140,0 тис. грн).  

 

Опис основних проблем розвитку галузі:  

- відсутність кваліфікованих фахівців та укладених договорів Милівською                           

та Шляхівською сільськими радами (ОТГ) з управлінням соціального захисту населення 

районної державної адміністрації щодо питань соціального захисту населення. 

 

Очікувані результати: 
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- дотримання Державних стандартів при наданні соціальних послуг 

комунальним закладом Бериславської районної ради «Територіальний центр 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» та комунальною 
установою «Центр надання соціальних послуг» Новорайської сільської ради (ОТГ); 

- надання одноразової матеріальної допомоги особам, які опинилися у складних 
життєвих обставинах, у сумі 300,0 тис. грн; 

- своєчасна виплата щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються 
з тимчасово окупованої території України та районів проведення ООС, для покриття 
витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;   

- охоплення соціальними послугами не менше 97,0 відсотка громадян,                         
які цього потребують. 

  
2.3. Охорона здоров’я 
 
Стан і тенденції розвитку у 2019 році  
На фінансування діяльності закладів первинної ланки на 2019 рік виділено                     

з районного бюджету 4192,6 тис. грн, у тому числі 350,0 тис. грн субвенції                             
з  бюджету Новорайської сільської ради (ОТГ) та 416,0 тис. грн  з бюджетів сільських 
рад району. 

Протягом січня-вересня 2019 року проведено 16376 безкоштовних лабораторних 
досліджень. 

Станом на 01 жовтня 2019 року підписано 35641 декларацію з лікарями 
первинної ланки. 

На забезпечення осіб з інвалідністю, ветеранів війни і учасників бойових дій та 
інших пільгових категорій медикаментами на пільговій основі з районного бюджету 
виділено 506,6 тис. грн, станом на 01 жовтня 2019 року використано  
429,1 тис. грн, що становить 84,7 відсотка від річної потреби. 

При комунальному некомерційному підприємстві «Бериславський районний 
центр первинної медико-санітарної допомоги» Бериславської районної ради створено 
групу з надання паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу 
невиліковних хвороб. Протягом січня-вересня 2019 року онкохворим пацієнтам 
надано допомогу на загальну суму 82,6 тис. грн. 

Для забезпечення життєдіяльності осіб із трансплантованими органами                       
на 2019 рік передбачено кошти в сумі 100,0 тис. грн, фактично використано                             
44 тис. грн, що становить 44,1 відсотка до запланованих. 

На забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами використано  
137,9 тис. грн, що становить 83,6 відсотка від запланованого. 

На виконання районної програми «місцевих» стимулів для медичних 
працівників, що мають професію лікар, на 2018-2020 роки використано 216,0 тис. грн, 
що становить 100 відсотків до плану. 

На проведення капітальних, поточних ремонтів лікарських амбулаторій, 
фельдшерських пунктів у 2019 році виділено 280,0 тис. грн, а саме на капітальний 
ремонт покрівлі будівлі  фельдшерського пункту с. Томарине. Станом на 01 жовтня 
2019 року ремонтні роботи виконані в повному обсязі. 

Вторинна медична допомога забезпечується закладами охорони здоров’я                           
в амбулаторних або стаціонарних умовах в плановому порядку або в екстрених 
випадках, що розрізняються за інтенсивністю надання медичної допомоги та медичною 
спеціалізацією. 

Фінансування комунального некомерційного підприємства «Бериславська цент-
ральна районна лікарня» Бериславської районної ради відбувається за рахунок 
медичної, іншої субвенцій, районного бюджету та власних надходжень. Кошторисні 
призначення, передбачені на 2019 рік, становлять 39135,7 тис. грн. Затрати на одного 
мешканця району, передбачені на 2019 рік, становлять 840,74 грн.  

Заробітна плата працівникам комунального некомерційного підприємства  
«Бериславська центральна районна лікарня» Бериславської районної ради виплачена 
своєчасно. На оплату енергоносіїв використано 2003,5 тис. грн (7,26 відсотка від усіх 
видатків установи). Для забезпечення суворого дотримання жорстокого режиму 
економії коштів наказом директора комунального некомерційного підприємства  
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«Бериславська центральна районна лікарня» Бериславської районної ради створена 
робоча комісія та затверджені плани заходів з енергозбереження і скорочення витрат 
на комунальні послуги у 2019 році. 

Протягом січня-вересня 2019 року у відділеннях районної лікарні було проліко-
вано 4347 хворих, у тому числі 2190 сільських мешканців, 745 дітей.  

Показник захворюваності на туберкульоз за 9 місяців 2019 року становить            
47,2 на 100 тис. населення, на онкопатологію становить 263,7 на 100 тис. населення. 

У комунальному некомерційному підприємстві «Бериславська центральна 
районна лікарня» Бериславської районної ради перебуває на диспансерному обліку                      
336 учасників антитерористичної операції. Комплексним медичним оглядом 
охоплено 25 осіб (7,4 відсотка) даної категорії.  

 
Опис основних проблем розвитку галузі:  
- рівень забезпеченості медичними кадрами закладів охорони здоров’я; 
- реорганізація мережі закладів охорони здоров’я госпітального округу з метою 

приведення їх функціональних потужностей (кадрового потенціалу, технічного 
оснащення) до рівня зазначених вимог; 

- зростання захворюваності на соціально-небезпечні хвороби: туберкульоз, 
ВІЛ-інфекцію (СНІД); 

- недостатнє фінансування галузі охорони здоров’я та програм з розвитку 
медичного обслуговування населення. 

 
Очікувані результати:  
- зниження показника захворюваності на туберкульоз до 46 осіб                          

на 100 тис. населення; 
- зниження рівня інвалідності та смертності населення від серцево-судинних, 

судинно-мозкових, онкологічних захворювань, туберкульозу, ВІЛ/СНІДу та інших 
інфекційних хвороб; 

- зниження рівня дорічної летальності онкологічних хворих; 
- раннє виявлення захворювань та своєчасне призначення лікування;  
- придбання медичного обладнання відповідно до табелю оснащення; 
- створення умов для підготовки закладів охорони здоров’я, що надають 

вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, до функціонування в умовах 
управлінської та фінансової автономії та надання медичної допомоги в межах 
договорів про медичне обслуговування населення з головним розпорядником 
бюджетних коштів; 

- передбачення фінансування комунального некомерційного підприємства  
«Бериславська центральна районна лікарня» Бериславської районної ради, виділення 
видатків, які витрачаються на обслуговування мешканців району та об’єднаних 
територіальних громад. 

  
2.4. Освіта  
 
Стан і тенденції розвитку у 2019 році 
Мережа закладів освіти станом на 01 жовтня 2019  року складає 24 заклади 

дошкільної освіти, 24 заклади загальної середньої освіти, 3 початкові школи - заклади 
дошкільної освіти, 3 заклади позашкільної освіти.  

У зв’язку із відсутністю контингенту учнів призупинено діяльність                               
на 2019/2020 навчальний рік шкільного відділення Урожайненської початкової школи 
- закладу дошкільної освіти.  

Для забезпечення підвищення якості освіти, економічної ефективності 
функціонування закладів загальної середньої освіти, поліпшення доступу до якісних 
освітніх послуг та їх урізноманітнення в районі впроваджується оптимізація освітньої 
мережі. Так, утворено Бериславський опорний заклад повної загальної середньої 
освіти та проведено відповідну роботу по реорганізації Бериславських початкових 
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шкіл №4, №5 шляхом приєднання до нього, змінено тип Новобериславського закладу 
повної загальної середньої освіти та Зміївського закладу базової загальної середньої 
освіти.    

На виконання Закону України «Про освіту», Концепції «Нова українська 

школа» проведена відповідна робота по створенню умов для навчання 

першокласників.  

У рамках заходів по підготовці вчителів початкових класів до роботи в умовах  

нової української школи відділом освіти, молоді та спорту районної державної 

адміністрації, районним методичним кабінетом комунальної установи 

«Бериславський районний центр по обслуговуванню закладів освіти» проведена 

робота по залученню вчителів початкових класів до участі в заходах районного, 

обласного, всеукраїнського рівнів з питань впровадження Концепції «Нова українська 

школа»: семінари, тренінги, навчання, веб-наради, консультації, онлайн-курси. 

Заклади загальної середньої освіти отримали меблі та комп’ютерне обладнання 

на загальну суму 812,7 тис. грн. 

З метою організації пошукової діяльності, поглиблення наукових знань                    

та науково-практичної роботи з обдарованою молоддю у 2019/2020 навчальному році 

працює 16 секцій за 7 напрямками: літературознавства, фольклористики та 

мистецтвознавства, мовознавства, історії України, технічних наук, математики, фізики             

і астрономії, хімії та біології у Бериславському опорному, Бериславському №3, 

Зміївському, Львівському, Милівському, Ольгівському, Козацькому, Лиманецькому, 

Миколаївському закладах повної загальної середньої освіти.  

Значна увага приділяється організації інклюзивної форми навчання. 

У 2019/2020 навчальному році інклюзивною формою навчання охоплено                    

63 учні у 37 класах для дітей з особливими освітніми потребами. 

Також для 13 учнів з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей                   

з інвалідністю, які не мають можливості відвідувати заклади загальної середньої 

освіти, організовано індивідуальне навчання.  

Профінансовано організацію освітнього процесу для дітей з особливими 

освітніми потребами та роботу комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Бериславської районної ради у сумі 559,664 тис. грн та 566,399 тис. грн відповідно. 

У 2019 році організовано безоплатне харчування за рахунок коштів районного 

бюджету для 405 дітей наступних категорій: 15 дітей-сиріт, 122 дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 117 дітей учасників бойових дій (учні 1-11 класів); 89 дітей 

із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (учні 1-4 класів); 62 дітей                            

з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах. 

У 2019/2020 навчальному році організовано підвезення 380 учнів                           

до 10 закладів загальної середньої освіти району, а саме: Бериславського опорного, 

Бериславського №3, Милівського, Раківського, Новокаїрського, Качкарівського, 

Степнянського, Високівського, Лиманецького закладів повної загальної середньої 

освіти, Бериславської початкової школи №5, що становить 100 відсотків від потреби. 

Протягом лютого-березня 2019 року здійснено підвезення учнів закладів повної 

загальної середньої освіти до Бериславського центру по підготовці до зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

Протягом травня-червня 2019 року  здійснено підвезення  учнів закладів повної 

загальної середньої освіти до пунктів тестування зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

У червні 2019 року на базі закладів загальної середньої освіти району було 

організовано роботу 26 таборів з денним перебуванням, де охоплено 1225 дітей.                     

У позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Старт» Бериславської 

районної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи імені В.К. Сергеєва                         
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за кошти районного бюджету під час роботи І зміни було охоплено оздоровленням 

112 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.  
Для забезпечення оздоровчої кампанії фактично використано з районного та 

місцевих бюджетів 1045,2 тис.грн та 84,9 тис. грн залучених коштів. 
Для забезпечення участі 25 вихованців Бериславської районної комплексної 

дитячо-юнацької спортивної школи імені В.К. Сергеєва у змаганнях «Дитяча 
Олімпіада Херсонщини-2019» (смт Лазурне Скадовського району, ТОВ «Прибреж-
ний») з районного бюджету виділено 139,8 тис. грн. 

Протягом січня-вересня 2019 року на утримання закладів загальної середньої 
освіти по загальному фонду районного бюджету виділено 112,945 млн грн, у тому 
числі: на заробітну плату з нарахуваннями - 102,854 млн грн; на позашкільні заклади               
освіти - 2,3 млн грн, у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями - 1,7 млн грн. 

За 9 місяців 2019 року на утримання закладів освіти в рамках здійснення 
виконання інвестиційних проектів витрачено 1,225 тис. грн, позабюджетні надходження 
становлять 2,780 тис. грн.  

Станом на 10 жовтня 2019 року виконано капітальний ремонт системи 
опалення Раківського закладу повної загальної середньої освіти на загальну                   
суму 108,757 тис. грн, капітальний ремонт (із заміною частини вікон та дверей) 
Львівського закладу повної загальної середньої освіти - 377,043 тис. грн, ремонт 
системи водопостачання та каналізації Бериславського опорного закладу повної 
загальної середньої освіти - 104,395 тис. грн, реконструкцію покрівлі Високівського 
закладу повної загальної середньої освіти - 244,654 тис. грн, капітальний ремонт 
Бериславського закладу повної загальної середньої освіти №3 - 144,105 тис. грн, 
капітальний ремонт приміщень першого поверху з частковою заміною вікон та дверей 
Качкарівського закладу повної загальної середньої освіти - 454,83 тис. грн. 

За рахунок коштів районного бюджету придбано будівельні матеріали на                    
суму 150,0 тис. грн для проведення ремонту ресурсних кімнат Бериславського 
опорного, Бериславського №3, Козацького, Веселівського закладів повної загальної 
середньої освіти та Бериславської початкової школи №4. 

Проведено поточний ремонт електромережі у Лиманецькому дошкільному 
навчальному закладі на загальну суму 7,0 тис. грн, поточний ремонт стелі                              
у Миколаївському дошкільному навчальному закладі - 22,0 тис. грн,  капітальний 
ремонт харчоблоку Веселівського дошкільного навчального закладу (ясла-садка) -  
106 тис. грн, ремонт вимощення Високівського дошкільного закладу (ясла-садка) -  
110 тис. грн.   

 
Опис основних проблем розвитку галузі:  
- недостатній рівень фінансування для утримання та покращення матеріально-

технічної бази закладів освіти; 
- недостатній рівень забезпечення навчальних закладів сучасними технічними 

засобами навчання, в тому числі відповідною комп’ютерною технікою. 
 

Очікувані результати:  
- підвищення рівня охоплення дошкільною освітою до 90 відсотків дітей віком 

від 3 до 6 (7) років; 
- забезпечення роботи пришкільних таборів; 
- зміцнення фізичного здоров’я дітей; 
- підтримка та розвиток військово-патріотичного напряму позашкільної освіти. 
 
2.5. Підтримка сімей, дітей та молоді, розвиток фізичної культури                         

та спорту 
 

Стан і тенденції розвитку у 2019 році  
З метою забезпечення якісних умов життя населення у поточному році                          

на обліку районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді перебуває           
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63 сім’ї, де виховується 173 дитини, які опинилися у складних життєвих обставинах. 
Соціальним супроводом охоплено 23 сім’ї, де виховується 67 дітей. Соціальною 
роботою охоплено 87 сімей, де виховується 242 дитини. 

Станом на 01 жовтня 2019 року на обліку районного центру для сім’ї, дітей                

та молоді перебуває 58 осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, із них: 39 осіб зазначеної категорії мають житло; 17 осіб не мають житла                                

і перебувають на квартирному обліку та 2 особи перебувають у закладах 

Мінсоцполітики, так як потребують постійного медичного догляду.  

Протягом звітного періоду консультативною роботою охоплено 32 жінки,                              

які народили дітей, їм надано 66 соціальних послуг, які спрямовані на створення 

належних умов розвитку і виховання дітей, організації взаємодопомоги та підтримки 

батьків з появою немовляти, оформлення державної допомоги сім’ям з дітьми. 

У поточному році здійснено заходи щодо влаштування 19 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, в сімейні форми виховання (усиновлення, 

опіка/піклування, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу), у тому числі:  

- дві дитини не влаштовано:  

- по одній дитині триває процедура усиновлення;  

- по іншій - влаштування під опіку родичів.  

На поточний момент сімейними формами виховання охоплено 95,5 відсотка 

дітей від загальної кількості дітей, що перебувають на первинному обліку служби                   

у справах дітей районної державної адміністрації. Посиротілі діти у 2019 році 

влаштовані до сімейних форм виховання на 90,5 відсотка. 

Протягом звітного періоду проведено І (районний) етап змагань з футзалу 

«Шкільна футзальна ліга України», «Шкільна волейбольна  ліга України», обласні 

фінальні змагання з волейболу «Шкільна волейбольна ліга України» серед команд 

дівчат 2002 року народження і молодші, обласні фінальні змагання з волейболу 

«Шкільна волейбольна ліга України» серед команд дівчат 2005 року народження                       

і молодші, обласні фінальні змагання обласного етапу Всеукраїнських змагань                       

з футболу «Шкіряний м’яч» 2019 року у вікових групах U-13, змагання з шашок                  

за програмою ІХ літніх юнацьких спортивних ігор Херсонщини 2019 року, обласна 

Колосіада Херсонщини «Ліга сільських чемпіонів» з шашок, шахів, настільного 

тенісу тощо. 

У районній комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі імені В.К. Сергеєва 

виховується 549 дітей у 37 групах за направленнями: волейбол, волейбол пляжний, 

вільна боротьба, футбол, легка атлетика, таеквондо (ІТФ), шахи, вихованці яких 

брали участь у змаганнях районного та обласного рівнів. 

Вчителі фізичної культури, інструктори по спорту, тренери-викладачі районної 

комплексної дитячо-юнацької спортивної школи імені В.К. Сергеєва залучають                         

до занять спортом не тільки учнів, а й жителів населених пунктів району.  

Серед трудових колективів активна робота проводиться на території Козацької 

селищної, Зміївської, Тягинської, Львівської, Милівської сільських рад та інших 

первинних колективів, де щорічно проходять масові оздоровчі заходи.  

У 2019 році в щорічному оцінюванні рівня фізичної підготовленості населення 

району взяли участь 3179 осіб. 

Протягом квітня-травня 2019 року в районі були проведені заходи в рамках 

Всеукраїнського місячника «Спорт для всіх - спільна турбота», під час якого 

виконано ремонтні роботи спортивних баз, підготовку і облаштування їх до роботи  у 

весняно-літній та осінньо-зимовий періоди. 

Протягом 2019 року проводяться змагання серед працівників галузей, депутатів 

усіх рівнів, ветеранів сільського спорту, сільського населення з футболу, волейболу, 

вільної боротьби, настільного тенісу, присвячені пам’яті видатних особистостей та 

приурочені до державних та професійних свят. 
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У травні 2019 року збірна команда району у змаганнях другого етапу 

Всеукраїнської спартакіади серед збірних команд державних службовців посіла                       

5 загальнокомандне місце. 

У вересні 2019 року збірна команда району брала участь в обласній Спартакіаді 

органів місцевого самоврядування Херсонщини. 

Освітяни району у вересні 2019 року брали участь в обласній Спартакіаді серед 

збірних команд членів Профспілки працівників освіти і науки України Херсонської 

області, в результаті - команда посіла 3 загальнокомандне місце. 

Протягом січня-вересня 2019 року за рахунок місцевих бюджетів здійснено 

видатки на придбання трьох дитячих спортивних майданчиків (Львівська сільська 

рада - 129,912 тис. грн - 2 один. та Максимо-Горьківська сільська рада - 36,2 тис. грн). 

 

Опис основних проблем розвитку галузі: 

- передбачення витрат на створення центрів соціальних служб в об’єднаних 

територіальних громадах або співфінансування за рахунок направлення субвенції                      

до районного бюджету на утримання фахівця із соціальної роботи у штаті районного 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, що буде обслуговувати територію 

конкретної громади; 

- відсутність ефективної системи мотивації населення до ведення здорового 

способу життя; 

- низький рівень просвіти населення щодо цінності здоров’я, користі фізичної 

рухової активності та відсутність ефективної системи мотивації населення                          

до ведення здорового способу життя; 

- відсутність коштів на утримання та поновлення спортивної інфраструктури                   

як найпростіших спортивних майданчиків, так і сучасних спортивних комплексів,                   

та на проведення заходів із популяризації фізичної культури та спорту. 

 

Очікувані результати:  

- охоплення соціальними послугами сімей учасників антитерористичної 

операції та внутрішньо переміщених осіб на 85,0 відсотка; 

- збільшення кількості осіб, охоплених інформаційно-просвітницькою 

роботою з питань підвищення рівня гендерної культури, на 7,0 відсотків та протидії 

торгівлі людьми на 10,0 відсотка; 

- збільшення кількості молоді, залученої до проведення соціальних акцій                     

з питань пропаганди здорового способу життя, профілактики шкідливих звичок, 

ВІЛ/СНІДу на 15,0 відсотка; 

- збільшення на 0,5 відсотка показника охоплення соціальним супроводом  

кількості сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах; 

- збільшення серед осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних                                   

з позбавленням волі та звільнених з місць позбавлення волі, охоплення соціальними 

послугами на 5,0 відсотка; 

- збільшення на 10,0 відсотка рівня охоплення дітей та молоді заходами,                    

спрямованими на запровадження здорового способу життя; 

- розвиток спортивної матеріально-технічної бази (будівництво, ремонт, 

реконструкція спортивних споруд, придбання спортивного інвентарю та обладнання); 

- охоплення населення району фізкультурно-оздоровчою діяльністю в усіх 

місцевих радах не менше 20 відсотків від загальної чисельності населення району; 

- забезпечення проведення спортивних заходів місцевого рівня з видів спорту, 

визнаних в Україні, серед спортсменів усіх вікових категорій, підготовка та участь 

спортсменів у спортивних заходах обласного та всеукраїнського рівня. 
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2.6. Розвиток культури та туризму. Охорона культурної спадщини  

 

Стан і тенденції розвитку у 2019 році  

Відділ культури районної державної адміністрації сприяє культурно-

мистецькій та інформаційно-просвітницькій діяльності 26 клубних установ,                              

23 бібліотек, 2 дитячих музичних шкіл та районного історичного музею. 

З метою розвитку, збереження національних і культурних традицій, всебічного 

задоволення культурних потреб населення протягом січня-вересня 2019 року 

закладами культури проведено 1472 культурно-мистецьких заходи. 

На базі районного Будинку культури ведеться культурно-мистецька робота          

із 10 аматорськими колективами. 

Важливим напрямком роботи відділу культури районної державної 

адміністрації є охорона культурної спадщини. Згідно з переліком нерухомих пам’яток 

України в районі налічується 419 об’єктів культурної спадщини, у тому числі: 

пам’яток архітектури - 339, історії - 80. 

Протягом 9 місяців 2019 року на утримання підвідомчих закладів культури 

виділено з районного бюджету 5,2 млн грн. За рахунок загального фонду бюджету                     

на проведення культурно-мистецьких заходів та державних свят протягом                               

січня-вересня 2019 року використано 149,0 тис. грн, або 74,5 відсотка до річного 

плану. 

Протягом 9 місяців 2019 року територію району відвідало близько                        

18 тис. відпочиваючих в садибах сільського зеленого туризму та екскурсантів. 

Станом на 01 жовтня 2019 року до місцевого бюджету надійшло туристичного  

збору 11,4 тис. грн, що у 2 рази перевищує надходження у відповідному періоді                       

2018 року. 

 

Опис основних проблем розвитку галузі:  

- незадовільне матеріально-технічне становище закладів культури, особливо                  

у сільській місцевості; 

- незадовільний стан оснащення сучасним технічним обладнанням 

(комп’ютерним, світловим) закладів культури; 

- недостатній рівень розвитку туристичної інфраструктури; 

- низький рівень обслуговування та якості надання туристичних послуг, 

відсутність висококваліфікованих фахівців індустрії гостинності; 

- неконкурентоспроможність туристично-рекреаційного продукту у спів-

відношенні ціни/якості; 

- неналежне маркетингове просування туристичного продукту на українському 

та міжнародному туристичних ринках; 

- низький рівень інвестиційних внесень у сферу туризму. 

 

Очікувані результати:  

- покращення основних планових кількісних показників діяльності закладів 

галузі культури до 5 відсотків (учасники творчих колективів, учасники заходів, 

проведення заходів, відвідувачі закладів тощо); 

- збереження рівня туристичних відвідувань району - не менше 18,0 тис. осіб; 

- забезпечення зростання чисельності іноземного туризму до 5 тис. осіб, 

обсягів надходжень від туристичної галузі - до 35 тис. грн, суми туристичного збору - 

20,0 тис. грн. 

 

2.7. Житлово-комунальне господарство  

 

Стан і тенденції розвитку у 2019 році  
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У районі централізованим водопостачанням забезпечено м. Берислав,                       

селище Козацьке та 41 сільський населений пункт (100 відсотків). Загальна 

протяжність водопровідних мереж району складає 554 км. Постачання населенню 

питної води здійснюється із підземних джерел (102 артезіанські свердловини)                 

та одним водозабором з р. Дніпро без очистки та знезараження подається                         

у водопровід с. Львове.  

Протягом січня-жовтня 2019 року за рахунок місцевих бюджетів здійснено 

видатки для поліпшення технічного стану об’єктів водопостачання                                 

в сумі 604,197 тис. грн, із них: Бериславська міська рада - 397,6 тис. грн та сільські 

ради: Одрадокам’янська - 95,8 тис. грн,  Шляхівська - 15,0 тис. грн,  Львівська -  

95,8 тис. грн. 

Загальна протяжність каналізаційних мереж у населених пунктах району 

становить 59,4 км. Централізованим водовідведенням забезпечені 2 населені пункти, 

або 5 відсотків від загальної кількості (м. Берислав та смт Козацьке).       

Аварійний стан  очисних споруд м. Берислав, які введені в дію у 1974 році, 

становить надзвичайну небезпеку для екосередовища людини через постійний скид 

неочищених стічних каналізаційних вод у Каховське водосховище та р. Дніпро.  

          Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року             

№430-р «Про затвердження розподілу у 2019 році обсягу субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об’єктах 

комунальної власності» виділено 8527,0 тис. грн (із першого траншу                                         

в сумі 38527,0 тис. грн) на реконструкцію очисних споруд м. Берислав Херсонської 

області (Коригування 2). 

Житлово-комунальні послуги на території району надають 22 комунальних 

підприємства місцевих рад. У структурі собівартості послуг найбільшу питому вагу 

займають енергоресурси, витрати на заробітну плату та матеріали.  

Рівень сплати населенням за житлово-комунальні послуги складає 108,8 відсотка.  

Житловий фонд району налічує 69 житлових будинків комунальної власності, 

які знаходяться в управлінні КП «Бериславська ЖЕК – 1». Всього на утримання 

житлового фонду спрямовано 587 тис. грн.  

У районі створено 25 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

(ОСББ) та 3 житлово-будинкових кооперативи, на обслуговуванні яких перебуває  

32 будинки. Продовжується роз’яснювальна робота серед населення району щодо 

створення ОСББ та реформування житлово-комунального господарства в цілому. 

 

 Опис основних проблем розвитку галузі:  

- аварійний стан 222 км (40 відсотків) водопровідних та (100 відсотків) 

каналізаційних мереж призводить до втрат питної води та забруднення 

навколишнього природного середовища; 

- високий рівень фізичного зносу артезіанських свердловин,                                       

що експлуатуються - 25 і більше років (90 відсотків); 

- наявність графіків подачі води у весняно-літній  поливний період; 

- недостатній рівень впровадження новітніх енергозберігаючих технологій, 

устаткування та матеріалів в секторі  житлово-комунального господарства; 

- низький рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення 

підприємств житлово-комунального господарства; 

- відсутність системи очистки та знезараження води для питних цілей                        

на водозаборі з р. Дніпро у с. Львове;  

- відсутність очисних споруд для очистки стічних каналізаційних вод  

м. Берислав.  

 

Очікувані результати:  
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- будівництво артезіанської свердловини на території с.Тягинка; 

- реконструкція (заміна) аварійних водопровідних мереж; 

- встановлення на артезіанських свердловинах систем автоматичного 

управління насосними агрегатами з використанням частотно-регулюючих електро-

приводів; 

- здійснення енергозберігаючих заходів, впровадження новітніх технологій             

на підприємствах житлово-комунального господарства; 

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво системи 

очистки та знезараження води для питних цілей на водозаборі з р. Дніпро Львівської 

сільської ради; 

-  зменшення кількості населених пунктів району, в яких подача води                             

у весняно-літній поливний період здійснюється за графіками; 

-  збільшення рівня платежів населення до 110 відсотків; 

- зменшення втрат води в інженерних мережах на 2-2,5  відсотка. 

 

2.8. Розвиток будівництва та забезпечення населення житлом 

 

Стан і тенденції розвитку у 2019 році  

Основним із головних аспектів діяльності районної державної адміністрації                                  

в галузі будівництва є питання капітальних та поточних ремонтів закладів охорони 

здоров’я, освіти, об’єктів водопостачання, водовідведення, автомобільних доріг. 

У галузі «Будівництво» діяльність у районі здійснюють 8 підприємств,  на яких 

працює 34 особи.  

Одним з пріоритетних напрямів діяльності районної державної адміністрації 

залишається організація реалізації заходів регіональної та районної програми 

індивідуального житлового будівництва на селі і покращення житлових умов 

сільського населення «Власний дім». 

Станом на 01 жовтня 2019 року Херсонським обласним фондом індивідуального 

житлового будівництва на селі «Власний дім» надано пільговий кредит на придбання 

житла на загальну суму 450,0 тис. грн, а саме: 2 - на придбання житла                                  

та  2 - на реконструкцію житла.  

Крім того, на території району забезпечено резервування ділянок для будівництва 

доступного житла, а саме:  

- в східній частині м. Берислав по вул. Бєлгородська (0,5 га) та центральній 

частині - по вул. Центральна (0,4 га); 

- 20 земельних ділянок по 0,1 га в західній частині м. Берислав по вул. Українська 

та вул. Незалежності; 

- на території с. Шляхове - 10 земельних ділянок по вул. Східна. 

 

Опис основних проблем розвитку галузі:  

- недофінансування житлових програм з бюджетів усіх рівнів; 

-  низька забезпеченість населених пунктів оновленою містобудівною 

документацією; 

- відсутність потужних будівельних компаній та обмежена кількість 

забудовників, які беруть участь у реалізації державних і місцевих житлових програм, 

відсутність між ними належної конкуренції. 

 

Очікувані результати:  

- темп зростання (зменшення) обсягу прийнятого в експлуатацію житла -  

100,5 відсотка; 

- зростання обсягу виконаних будівельних робіт на 2 відсотка; 
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- поліпшення житлових умов жителів  сільських населених пунктів району 

завдяки участі у регіональній програмі «Власний дім» за рахунок надання кредитів                 

на будівництво (добудову), придбання та реконструкцію індивідуального житла,                    

на газифікацію; 

- збільшення кількості розробленої (оновленої) містобудівної документації 

місцевого рівня (генеральних планів населених пунктів).  

 

3. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ТЕХНОГЕННА 

БЕЗПЕКА ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

 

Стан і тенденції розвитку у 2019 році  

На території району склалася складна ситуація у сфері поводження                               

з побутовими відходами. Не лише в районі, а і в області відсутні підприємства 

сміттєпереробної галузі, не запроваджено роздільне збирання та сортування відходів.  

У районі визначено 22 земельні ділянки під розміщення полігонів ТВП.  

Земельні ділянки для розміщення полігону (сміттєзвалища) ТПВ у адміністратив-

них границях Козацької селищної ради, які відповідали б санітарним нормам,  

відсутні.  Тому, між комунальним підприємством  Козацької селищної ради  та                 

КП  «Комунальне транспортне підприємство» (м. Каховка) укладено договір                      

на надання послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів з подаль-

шою його пролонгацією.  

З метою оформлення права власності на визначені  земельні ділянки                       

та їх цільове призначення 15 місцевих рад району забезпечили виготовлення проектів 

землеустрою щодо розміщення полігонів (сміттєзвалищ) ТПВ та отримали державні 

акти і свідоцтва на право комунальної власності на зазначені земельні ділянки                

для розміщення ТПВ із зазначенням їх кадастрових номерів, які внесені до бази даних 

державного земельного кадастру. 

Інші 2 місцеві ради (Милівська (ОТГ), Новокаїрська сільські ради) забезпечили 

виготовлення проектів землеустрою, які на даний час, за інформацією відділу                          

у Бериславському районі Головного управління Держгеокадастру у Херсонській 

області, знаходяться у стадії отримання витягів із Держгеокадастру  для реєстрації 

права власності на земельну ділянку. 

У незадовільному технічному стані перебувають очисні споруди                                                  

та каналізаційні мережі м. Берислав, що призводить до постійного забруднення 

навколишнього середовища. 

Для покращення ситуації розроблено проекти  «Реконструкція очисних споруд 

м.Бериславі Херсонської області» та «Будівництво комплексу по сортуванню 

побутових відходів у м. Берислав (за межами населених пунктів)», загальна вартість 

майже 70,0 млн грн, на теперішній час вирішується питання фінансування робіт. 

Протягом січня-вересня 2019 року сталося 77 пожеж, у тому числі в житло-

вому секторі району виникло 18 пожеж (23,4 відсотка від загальної кількості),                           

внаслідок яких загинуло 3 особи. Вогнем знищено і пошкоджено 12 житлових 

будинків та 6 допоміжних споруд. Пожежами завдано збитків на загальну                        

суму 315 тис. грн, за аналогічний період 2018 року у житловому секторі виникло                

22 пожежі (27,2 відсотка від загальної кількості), на яких загинуло 2 особи, 

пошкоджено 19 житлових будинків та завдано збитків на загальну суму 331,3 тис. грн. 

Станом на 01 жовтня 2019 року Бериславська районна ланка Херсонської 

обласної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

була задіяна у проведені командно-штабних навчань, а саме:  

штабних тренувань територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Херсонської області на тему: «Вирішення завдань цивільного 

захисту в особливий період»; 



  21  

 штабних тренувань з органами управління цивільного захисту територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Херсонської області                      

та її ланок щодо переведення з режиму функціонування в мирний час на режим 

функціонування в особливий період; 

штабних тренувань територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Херсонської області на тему: «Дії органів управління та сил 

цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту Херсонської області у разі виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час 

та в особливий період». 

 

Опис основних проблем розвитку галузі: 

- незадовільний стан каналізаційних очисних споруд у м. Берислав; 

- негативний вплив твердих побутових відходів на навколишнє середовище; 

- відсутність коштів на створення місцевих матеріальних резервів; 

- застаріле обладнання територіальної системи оповіщення населення у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій; 

- незадовільне матеріально-технічне оснащення територіальних спеціалізова-

них служб цивільного захисту. 

 

Очікувані результати:  

- підвищення ступеня захищеності населення і територій району                                      

від надзвичайних ситуацій, зменшення ризиків виникнення та мінімізація наслідків 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру; 

- підвищення ефективності використання коштів, які спрямовуються                             

на здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій; 

- зменшення матеріальних збитків та людських втрат в результаті надзвичайних 

ситуацій; 

- будівництво очисних споруд, що попередить забруднення ґрунтів, підземних 

водоносних горизонтів р. Дніпро. 

 

4. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ РЕГІОНАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ  

 

4.1. Наповнення бюджету, оптимізація і контроль бюджетних витрат 

 

Стан і тенденції розвитку у 2019 році  

Бериславською державною податковою інспекцією Новокаховського 

управління Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці 

Крим та м. Севастополі за січень-вересень 2019 року забезпечено надходження                     

до зведеного бюджету платежів у загальній сумі 166,7 млн грн.  

До державного бюджету за січень-вересень 2019 рік надійшло 52,4 млн грн,              

до місцевого бюджету надходження склали 114,3 млн грн, що на 18,5 відсотка більше 

від надходжень відповідного періоду 2018 року.   

Показники надходжень до бюджетів, затверджені місцевими радами, станом            

на 01 жовтня 2019 року виконані на 111,26 відсотка. 

Єдиного соціального внеску за січень-вересень 2019 року надійшло                  

82,4 млн грн, що на 3,8 млн грн, або на 4,9 відсотка, більше надходжень відповідно 

періоду 2018 року - 78,5 млн грн. 

За січень-вересень 2019 року до загального фонду районного бюджету  

надійшло 93,1 млн грн власних та закріплених доходів, що становить 107,2 відсотка 

до планових призначень (51,5 млн грн). 
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Станом на 01 жовтня 2019 року дохідну частину бюджету по власних 

надходженнях загального фонду місцеві ради виконали, крім Зміївської, Максимо-

Горьківської, Раківської та Тягинської сільських рад.  

Доходи спеціального фонду бюджету району (без трансфертів) склали                   

8032,6 тис. грн, у тому числі власні надходження бюджетних установ - 6244,9 тис. грн.  

Надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів протягом                            

січня-вересня 2019 року склали 1080,3 тис. грн. 

Видаткова частина бюджету району за січень-вересень 2019 року виконана                 

в цілому на 84,8 відсотка. 

Вся заробітна плата  виплачена в повному обсязі без допущення кредиторської 

заборгованості.   

На оплату за спожиті бюджетними установами енергоносії спрямовано коштів 

у сумі 16,5 млн грн та  на оплату захищених статей  - 158,7 млн грн. 

 

Опис основних проблем розвитку галузі: 

- використання робочої сили без офіційного оформлення найманих працівників 

під час проведення сільськогосподарських робіт та туристичного сезону; 

- відсутність актуальної інформації щодо постійних землекористувачів,                      

а також внесених змін до діючих договорів оренди землі; 

- відсутність актуальної бази по об’єктах нерухомості; 

- недостатній рівень внутрішнього контролю в діяльності юридичних осіб, 

допущення порушень в господарської діяльності та бухгалтерському обліку; 

- недостатня фінансова спроможність районного бюджету для повного 

забезпечення фінансування захищених статей видатків по бюджетних установах; 

- недостатній обсяг фінансування з державного бюджету переданих на місця 

повноважень в галузі охорони здоров’я; 

- залежність у фінансуванні видатків районного бюджету від субвенцій, 

переданих місцевими радами на відповідні заходи. 

 

Очікувані результати:  

- забезпечення виконання затверджених показників по доходах                                        

(без трансфертів) і видатках місцевих бюджетів; 

- забезпечення темпу зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) 

до попереднього року на 107,3 відсотка; 

- підвищення прозорості та ефективності використання фінансових ресурсів; 

- підвищення рівня добровільної сплати податків та зборів, скорочення 

податкового боргу до бюджетів усіх рівнів. 

 

4.2.  Створення умов для розвитку інформаційного простору та 

громадянського суспільства  

 

Стан і тенденції розвитку у 2019 році  

Сьогодення України характеризується веденням проти неї інформаційної війни, 

яка передує і супроводжує пряму ворожу агресію, що є однією з характеристик 

сучасної гібридної війни. Тому нагальним для держави питанням є створення власної 

інформаційної безпеки з метою протидії негативним впливам в інформаційній сфері, 

які становлять загрозу всій національній безпеці. 

На території району спостерігається поступальний розвиток інформаційної 

сфери, насамперед, у реалізації законодавчо закріпленого права особи на інформацію, 

трансформації моделі взаємовідносин між владою та засобами масової інформації, 

збереження та модернізації систем і мереж інформації.  
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Важливою складовою інформаційного простору району є діяльність                     

ТОВ «Редакція районної газети «Маяк», сайти органів влади, установ, а також 

постійне оновлення зовнішньої реклами району. 

ТОВ «Редакція районної газети «Маяк» - суспільно-політичне видання                          

для населення всього району. Поряд з оперативною інформацією про всі сфери 

соціально-економічного життя району, газета ґрунтовно висвітлює діяльність органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування району. 

Не менш важливими в формуванні громадської думки та одними з найшвидших 

шляхів донесення новин про діяльність органів влади до населення є офіційний                  

веб-сайт районної державної адміністрації. Також в соціальній мережі «Facebook» 

створена офіційна сторінка районної державної адміністрації, яка постійно 

наповнюється інформаційним матеріалом. Стрічка новин на сайті щодня оновлюється 

та супроводжується фоторепортажем.  

З необхідністю підвищення повноти та оперативності інформування мешканців 

району про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування через 

засоби масової інформації розроблено програму висвітлення діяльності районної 

державної адміністрації та її структурних підрозділів на 2019-2020 роки.                 

 

Опис основних проблем розвитку галузі:  

- недостатність фінансового ресурсу для впровадження проекту «Радіо Громад»; 

- недостатня активність інститутів громадянського суспільства щодо реалізації 

свого права на участь в управлінні державними справами. 

 

Очікувані  результати:  

- виконання завдань Національної стратегії сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки; 

- проведення близько 20 консультацій з громадськістю з питань реалізації 

державної політики, проектів актів, які стосуються прав та інтересів громадян; 

- сприяння діяльності громадської ради при районній державній адміністрації; 

- залучення громадськості до участі у вирішенні кадрових і соціально-

економічних питань району. 

 

4.3. Підвищення обороноздатності району. Підтримка армії та захист 

військовослужбовців 

 

Стан і тенденції розвитку у 2019 році 

Рішенням 16 сесії районної ради VII скликання від 27 червня 2017 року №199 

затверджено районну цільову програму з формування та забезпечення загонів 

територіальної оброни матеріально-технічними засобами на 2017-2020 роки,                        

якою передбачено надання допомоги підрозділам територіальної оборони. 

У 2019 році в районі вирішувалися першочергові питання оборонного 

характеру: 

- надана допомога в організації та проведенні навчальних стрільб з ротою 

охорони району в лютому та квітні 2019 року; 

- участь в стратегічному командно-штабному навчанні з органами військового 

управління Збройних Сил України та іншими складовими сил оборони України                     

із залученням військ «Козацька воля – 2019»; 

- участь в інших командно-штабних навчаннях згідно з планом Міністерства 

оборони України; 

- участь в проведенні навчань з мобілізації людських та транспортних ресурсів 

району в умовах особливого періоду; 
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- здійснювалися заходи щодо виконання державних завдань з відбору 

громадян до вступу на військову службу за контрактом та призову на строкову 

службу. 

 

Опис основних проблем розвитку галузі: 

- матеріально-технічне забезпечення підрозділу територіальної оборони,  

проведення заходів з їх підготовки потребують спільних зусиль Міністерства оборони 

України, місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування та значних 

матеріальних та фінансових ресурсів;   

- недостатнє фінансування підрозділу територіальної оборони у зв’язку                                   

з обмеженим фінансовим ресурсом місцевих бюджетів району. 

 

Очікувані результати:  

- забезпечення належного рівня виконання повноважень місцевих органів влади 

в оборонній сфері;  

 - забезпечення безпеки населення, зниження ризику виникнення надзвичайних 

ситуацій військового характеру в районі та мінімізація їх наслідків; 

- забезпечення виконання планових показників відбору громадян України                       

на строкову та контрактну військову службу до Збройних Сил України; 

- забезпечення проведення медоглядів осіб, які підлягають мобілізації                           

та кандидатів на проходження військової служби за контрактом в Збройних Силах 

України; 

- матеріально-технічне забезпечення підрозділу територіальної оборони, 

проведення начальних зборів та тренувань; 

- покращення стану військово-патріотичного виховання дітей, підлітків                         

та молоді. 

 

4.4. Регіональна політика. Розвиток  самодостатніх та спроможних 

територіальних громад 

 

Стан і тенденції розвитку у 2019 році  

Протягом 2015-2018 років в районі проведена широкомасшабна 

роз’яснювальна робота щодо створення  об’єднаних територіальних громад. 

На офіційному веб-сайті районної державної адміністрації створено розділ 

«Децентралізація», у якому розміщені законодавчо-нормативні документи щодо 

добровільного об’єднання громад. У розділі новини постійно розміщуються 

інформаційні матеріали з питань децентралізації. У ТОВ «Редакція районної газети 

«Маяк» розміщувалися інформаційні матеріали, присвячені проведенню 

децентралізації. 

Відповідно до перспективного плану формування територій громад 

Херсонської області, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України                  

від 05 серпня 2015 року №832-р (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 31 травня 2017 року №363-р, зі змінами, внесеними згідно з розпоряд-

женням Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 року №678-р), у районі 

передбачено утворення 3 спроможних територіальних громад. 

Станом на 01 жовтня 2019 року на території району утворено 3 об’єднані 

територіальні громади, а саме: 

- Новорайська сільська рада (ОТГ), охоплено 6 населених пунктів, чисельність 

населення яких становить 5128 осіб, або 11,0 відсотка до загальної кількості насе-

лення району; 
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- Шляхівська сільська рада (ОТГ), процедура об’єднання охопила 7 населених 

пунктів, чисельність населення яких становить 2151 особу, або 4,6 відсотка                        

до загальної кількості населення району; 

- Милівська сільська рада (ОТГ), охоплено 5 населених пунктів, чисельність 

населення яких становить 2324 особи, або 5,0 відсотка до загальної кількості насе-

лення району. 

 

Опис основних проблем розвитку галузі:  

- небажання окремих громад активно включатись у процес об’єднання через 

необізнаність населення щодо перспектив реформи і можливостей, які відкриває 

децентралізація та об’єднання громад; 

- об’єднані територіальні громади відчувають потребу у кваліфікованих 

фахівцях, мають проблеми зі стратегічним плануванням, розробкою інвестиційних 

проектів та участю у конкурсах з надання державної підтримки чи грантів. 

 

Очікувані результати:  

- забезпечення регіонального розвитку шляхом утворення самодостатніх                         

та фінансово незалежних об’єднаних територіальних громад, високого рівня 

обізнаності жителів територіальних громад району, представників органів місцевого 

самоврядування щодо переваг добровільного об’єднання територіальних громад                    

та децентралізації влади; 

- забезпечення отримання якісних публічних послуг жителям об’єднаних 

територіальних громад; 

- збільшення кількості об’єднаних територіальних громад; 

- підвищення якості підготовлених проектів регіонального розвитку. 

 

ІІ. Додатки до програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Бериславського району на 2020 рік 
 



Додаток 1 
до програми соціально-економічного                     
та культурного розвитку Бериславського 
району на 2020 рік 

 
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ НА 2020 РІК 

 
№  

з/п 

Найменування показника Одиниці 

виміру 

Значення показника Відповідальні за  супроводження показника 

2018 рік, 

фактично 

2019 рік, 

очікуване 

2020 рік, 

прогноз 

Прогноз 

2020 року 

до очікув. 

2019 року              

(+,- в.п.,%) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Виробництво продукції сільського 
господарства у порівнянних цінах          
2010 року - всього 

млн грн 483,9 494,5 509,4 103,0 Сектор агропромислового розвитку 
управління економічного розвитку                        

та інфраструктури районної державної 
адміністрації  

2.  Темп обсягу  сільськогосподар-
ського виробництва (до поперед-
нього року) 

% 96,5 102,2 103,0 

 

- Сектор агропромислового розвитку 
управління економічного розвитку                        

та інфраструктури районної державної 
адміністрації  

3.  Обсяг реалізованої промислової 
продукції (робіт, послуг)                              
у відпускних цінах 

млн грн 414,685 386,5 386,8 100,1 Управління економічного розвитку                        
та інфраструктури районної державної 

адміністрації 

4.  Обсяг капітальних інвестицій                       
(за рахунок усіх джерел фінансу-
вання) 

тис. грн 206003,0 221451,5 240199,5 108,5 Управління економічного розвитку                        
та інфраструктури районної державної 

адміністрації 

5.  Темп зростання обсягів 
капітальних інвестицій (до попе-
реднього року)  

% 94,9 107,5 108,5 + 8,5 в.п. Управління економічного розвитку                        
та інфраструктури районної державної 

адміністрації 

6.  Обсяг прямих іноземних інвес-
тицій, наростаючим підсумком - 
всього  

тис. дол. 
США 

84,2 84,3 84,4 100,1 Управління економічного розвитку                        
та інфраструктури районної державної 

адміністрації 

7.  Темп зростання (зменшення) 
обсягу прямих іноземних 
інвестицій  (до попереднього року) 

% 100 100,1 100,1 - Управління економічного розвитку                        
та інфраструктури районної державної 

адміністрації 
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                      Продовження додатка 1 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

8.  Обсяг прийнятого в експлуатацію 

житла  

кв. м 2337 234 240 102,6 Відділ житлово-комунального господарства, 
містобудування  

та архітектури управління економічного 
розвитку та інфраструктури районної 

державної адміністрації  

9.  Темп зростання доходів місцевих 

бюджетів (без трансфертів)                         

до попереднього року 

% 121,7 78,0 73,0 -27,0% 

Фінансове управління районної  державної 
адміністрації 

10.  Доходи місцевих бюджетів                   

(без трансфертів) 

тис. грн 162065,0 126971,7 93428,9 -22,1 

11.  Середньомісячна заробітна плата 

одного штатного працівника 

грн 6292 7600 8500 111,8 Управління соціального захисту населення 
районної державної адміністрації 

12.  Темп зростання (зменшення) 

заробітної плати (до попереднього 

року)  

% 102,1 120,8 111,8 -15% Управління соціального захисту населення 
районної державної адміністрації 

 

  

ВИРОБНИЦТВО ОСНОВНИХ ВИДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 
 

Валова продукція сільського господарства в порівнянних цінах 2010 року, млн грн 483,9 494,5 509,4 103,0 

у % до попереднього року 96,5 102,2 103,0 +0,8 

у тому числі: рослинництво 428,8 442,1 456,9 103,3 

                      тваринництво 55,1 52,4 52,5 100,2 

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції, тис. тонн  х х х х 

зернові культури  138,9 141,5 142,0 100,4 

олійні культури - всього: 59,8 61,5 62,2 101,1 

у т.ч.: соняшник 29,1 35,9 36,1 100,6 

картопля 8,6 8,7 8,8 101,2 

овочі 29,7 29,8 30,1 101,0 
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баштанні культури 2,7 3,0 3,2 106,7 

плоди та ягоди  6,93 7,2 7,4 102,8 

виноград 8,11 8,12 8,14 100,2 

Реалізація на забій худоби та птиці (у живій вазі) 2,6 2,7 2,8 103,7 

молоко 8,8 8,9 9,2 103,4 

яйця, млн шт 6,8 6,9 7,0 101,4 

 
 

 
 

 
 



Додаток 2 
до програми соціально-економічного                     
та культурного розвитку Бериславського 
району на 2020 рік 

ПЕРЕЛІК 

прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку району до 2022 року 

 
Найменування показника 2020 рік 2021 рік 2022 рік 

Виробництво продукції сільського господарства у порівнянних цінах 

2010 року - всього, млн грн 

509,4 529,8 550,9 

Темп  обсягу сільськогосподарського виробництва (до попереднього 

року), % 

103,0 104,0 104,0 

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника, грн 8500,0 9000,0 9500,0 

Темп зростання (зменшення) заробітної плати, % до попереднього 

року  

109,0 105,9 105,6 

Обсяг капітальних інвестицій (за рахунок усіх джерел фінансування), 

тис. грн 

240199,5 266621,4 298882,6 

Темп зростання обсягів капітальних інвестицій (до попереднього 

року), % 

108,5 111,0 112,1 

Обсяг прямих іноземних інвестицій, наростаючим підсумком всього, 

тис. дол. США  

84,4 84,8 85,2 

Темп  зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій,  

% до обсягів попереднього року 

100,1 100,5 100,5 

Експорт товарів і послуг, млн дол. США 4707,8 5296,3 6011,3 

Імпорт товарів і послуг, млн дол. США 497,0 485,0 362,0 

 

 



  

 

Додаток 3 
до програми соціально-економічного                 
та культурного розвитку Бериславського 
району на 2020 рік 

 

ПЕРЕЛІК  

інвестиційних проектів, що пропонуються до реалізації у 2020 році  

 
№ 

з/п 

Основні інвестиційні проекти, 

спрямовані на забезпечення 

соціально-економічного розвитку 

району 

Рік початку                

і закінчення 

реалізації 

проекту 

 

Загальний 

обсяг фінан-

сування 

(тис. грн) 

 

Обсяг фінан-

сування 

проекту в 

2020 році 

 (тис. грн) 

Джерела фінансування в 2020 році, тис. грн Результат реалізації 

проекту (економічні, 

соціальні,  екологічні 

наслідки) 

Буде створено 

нових робочих 

місць за рахунок 

впровадження 

інвестиційного 

проекту                         

у 2020 році 

держав-

ний 

бюджет 

обласний 

бюджет 

місцеві 

бюджети 

 

кошти 

корпора-

тивного 

(недер-

жавного) 

сектору 

благо-

дійні 

внески 

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

1. ПрАТ «Кам’янський», висадка 
саджанців винограду на 15 га  
та проведення крапельного 
зрошення 

2017-2020 5000,0 1000,0 - - - 1000,0 - Збільшення 
виробництва 

сільськогоспо-
дарської продукції 

2 

2. ФГ «ЮКОС і К», будівництво 
системи зрошення на площі 
1600 га 

2019-2020 168000,0 108000,0 - - - 108000,0 - Збільшення 
валового 

виробництва 
зернових та 

олійних культур 

2 
 

3. СТОВ «Берегиня», відновлення 
зрошення на площі 440 га  

2018-2020 4600,0 1000,0 - - - 1000,0 - Збільшення 
валового 

виробництва 
кукурудзи 

4 

4. ТОВ «Українські фрукти», 
закладка горіхового саду                      
на площі 8,0 га 

2019-2020 1500,0 1000,0 - - - 1000,0 - Збільшення  
валового 

виробництва  
садових культур 

4 

5. ТОВ «Зоотехнологія», реконс-
трукція свинарників   

2018-2020 49000,0 2000,0 - - - 2000,0 - Розвиток 
тваринництва 

 

5 

6. ФГ «Країна ягід», закладка 
вишневого саду на площі 5,0 га  

2019-2020 780,0 300,0 - - - 300,0 - Збільшення  
валового 

виробництва  
садових культур 

2 



2 

 

 

Продовження додатка 3 

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

7. ТОВ «ТЕС і КО», база  
відпочинку «Козак» 

2015-2020 17000,0 300,0 - - - 300,0 - Будівництво  
2-х будиночків та 

банного 
комплексу на  

50 осіб 

4 

8. Реконструкція очисних споруд 

у м. Берислав 
 

2019-2021 81200,0 5000,0 5000,0 - - - - Захист довкілля - 

9. Нове будівництво футбольного 

стадіону для дитячо-аматор-

ського футболу в м. Берислав 

Херсонської області 

2020-2021 10300,0 10300,0 10000,0 - 300,0 - - Забезпечення 
проведення 
спортивних 

заходів місцевого 
рівня 

- 

 
 



  

 

Додаток 4 
до програми соціально-економічного            
та культурного розвитку Бериславського 
району на 2020 рік  

 
О С Н О В Н І   З А Х О Д И, 

що необхідно здійснити у 2020 році для забезпечення виконання  визначених завдань  
розвитку економіки і соціальної сфери  району  

                                                                                                                                                                                                                                                                                     тис. грн 

№ 
з/п 

Завдання Заходи Термін 
виконання 

Відповідальні за виконання Обсяги 
фінансу-

вання, 
всього 

За джерелами фінансування 

державний 
бюджет 

обласний 
бюджет 

місцеві 
бюджети 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 
1.1. Промисловий  комплекс 

1.  Забезпечення стабільного 
функціонування та розвитку 
промислового виробництва в 
районі і підвищення його 
конкурентних можливостей 
 

1.1. Сприяння проведенню 
зустрічей, нарад, виставок, ярмарків 
та інших заходів за участю 
суб’єктів промислових підприємств, 
представників влади та бізнесу з 
метою залучення інвестицій і 
грантових коштів на підтримку 
місцевих товаровиробників 

Протягом 
року  

 

Управління економічного 
розвитку та інфраструктури 
районної державної 
адміністрації 

- - - - 

1.2. Забезпечення підготовки та 
організація презентацій продукції 
переробних підприємств у рамках 
рекламних заходів 

- - - - 

2.  Насичення споживчого ринку 
якісними продуктами харчу-
вання власного виробництва  

Удосконалення та оновлення 
асортименту харчових продуктів 
відповідно до попиту споживачів 

Протягом 
року  

 

Управління економічного 
розвитку та інфраструктури 
районної державної 
адміністрації, промислові 
підприємства району                          

- - - - 

3.  Збільшення  обсягів вироб-
ництва промислової продукції 

3.1. Сприяння  ефективній роботі 
всіх підприємств району з 
використанням важелів впливу, 
віднесених до повноважень 
місцевих органів влади та органів 
місцевого самоврядування 

Протягом 
року  

Управління економічного 
розвитку та інфраструктури 
районної державної 
адміністрації, промислові 
підприємства району                          

- - - - 

3.2. Здійснення виробництва 
продукції для вітчизняних та 
закордонних замовників на ПрАТ 
«Бериславський машино-будівний 
завод» 

- - - - 
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1.2. Агропромисловий розвиток та розвиток зрошення 
1.  Розвиток високопродуктив-

ного агропромислового ви-
робництва та зрошуваного 
землеробства 

1.1. Збільшення  валового вироб-
ництва сільськогосподарської 
продукції 

Протягом 
року  

 
 

Сектор агропромислового 
розвитку управління 
економічного розвитку та 
інфраструктури  районної 
державної адміністрації, 
сільськогосподарські 
підприємства району  
 

- - - - 

1.2. Сприяння раціональному 
використанню природних ресурсів, 
забезпечивши дотримання науково-
обгрунтованих сівозмін, еколо-
гічних нормативів 

- - - - 

1.3. Забезпечення підготовки 
високорепродуктивного насіння 
ярих зернових, придбання 
мінеральних добрив для проведення 
весняно-польових робіт 

- - - - 

1.4. Збільшення виробництва овочів 
та фруктів 

- - - - 

2.  Підвищення ефективності та 
надійності функціонування 
зрошувальних систем 

2.1. Сприяння проведенню 
реконструкції та відновленню 
зрошувальних мереж району на 
території Лиманецької сільської 
ради,  Шляхівської та Милівської 
сільських рад (ОТГ) 

Протягом 
року 

Сектор агропромислового 
розвитку управління 
економічного розвитку та 
інфраструктури  районної 
державної адміністраціїї, 
сільськогосподарські 
підприємства району  
 

- - - - 

2.2. Доведення площ краплинного 
зрошення овочів у 2020 році до 
1700 га 

- - - - 

3.  Сприяння стабілізації пого-
лів’я худоби, поліпшення її 
генетичного потенціалу, 
стимулювання збільшення 
виробництва продукції тва-
ринництва, розвиток велико-
товарного підприємництва з 
використанням сучасних 
технологій і обладнання, а 
також підтримка господарств 
фізичних осіб 

3.1. Впровадження сучасних 
енергозберігаючих технологій 
утримання та годівлі тварин 

Протягом 
року 

Сектор агропромислового 
розвитку управління 
економічного розвитку  та 
інфраструктури  районної 
державної адміністрації, 
сільськогосподарські 
підприємства  району   

- - - - 

3.2. Реалізація державної політики 
щодо надання фінансової 
підтримки галузі тваринництва 
(спеціальної бюджетної дотації за 
вирощування молодняку великої 
рогатої худоби, який народився у 
господарствах фізичних осіб) 

- - - - 
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4.  Сприяння розвитку земельних 
та майнових орендних 
відносин шляхом здійснення  
розрахунків у грошовій формі   

Проведення роботи з сіль-
ськогосподарськими підприєм-
ствами району щодо здійснення  
розрахунків за оренду земельних 
часток, паїв та майна у грошовій 
формі 

Протягом 
року 

Сектор агропромислового 
розвитку управління еконо-
мічного розвитку та 
інфраструктури  районної 
державної адміністраціїї, 
відділ у Бериславському 
районі  Головного управ-
ління Держгеокадастру                 
у Херсонській області   
                    

- - - - 

5.  Забезпечення продовольчої 
безпеки регіону 

Забезпечення формування 
регіональних ресурсів продово-
льчого зерна на 2019/20 марке-
тинговий рік у кількості                           
6,8 тис. тонн 

Протягом 
року 

Сектор агропромислового 
розвитку управління 
економічного розвитку та 
інфраструктури  районної 
державної адміністраціїї 

- - - - 

6.  Створення та розвиток мережі 
сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів 

Проведення інформаційно-
роз’яснювальної роботи серед 
членів особистих селянських 
господарств, фермерських господ-
дарств та фізичних осіб-
сільськогосподарських товаро-
виробників про конкурентні 
переваги провадження їх діяльності 
у складі таких кооперативів 

Протягом 
року 

Сектор агропромислового 
розвитку управління 
економічного розвитку та 
інфраструктури  районної 
державної адміністраціїї 

- - - - 

1.3. Енергозбереження та енергоефективність 

1.  Впровадження у районі на всіх 
рівнях, особливо в бюджетній і 
комунальній сферах, 
системного підходу до 
реалізації політики 
підвищення енергоефектив-
ності 

Проведення робіт з термосанації та 
термомодернізації закладів соціаль-
но-бюджетної сфери 

Протягом 
року 

Відділ житлово-комуна-
льного господарства, 
містобудування та архі-
тектури управління еко-
номічного розвитку та 
інфраструктури  районної 
державної адміністрації  

- - - - 

2.  Зменшення витрат паливно-
енергетичних ресурсів 

2.1. Впровадження  новітніх 
енергозберігаючих технологій на 
об’єктах житлово-комунального 
господарства та в закладах 
соціально-бюджетної сфери 

Протягом 
року 

Відділ житлово-комуна-
льного господарства, 
містобудування та архі-
тектури управління еко-
номічного розвитку та 
інфраструктури районної 
державної адміністрації 

- - - - 

2.2. Стимулювання населення, 
ОСББ до впровадження енерго-
ефективних заходів 

- - - - 
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3.  Розширення  сфери впрова-
дження альтернативних видів 
палива 

Заміщення  традиційних джерел 
енергопостачання альтернативними 
видами палива 

Протягом 
року 

Відділ житлово-комуналь-
ного господарства, місто-
будування та архітектури 
управління економічного 
розвитку та інфраструктури  
районної державної 
адміністрації, місцеві ради  
 

- - - - 

4.  Впровадження  заходів з 
енергозбереження у зовні-
ньому освітленні населених 
пунктів та житловому фонді 

Збільшення  кількості енерго-
зберігаючих джерел світла у 
зовнішньому освітленні населених 
пунктів району 

Протягом 
року 

- - - - 

1.4. Інвестиційна діяльність. Створення сприятливих умов  для інвестиційної  привабливості та зовнішньоекономічна політика 

1.  Покращення інвестиційного 
клімату району, створення 
передумов для формування 
конкурентоспроможного і 
позитивного міжнародного 
економічного та інвести-
ційного іміджу 
 

1.1. Постійне оновлення існуючої 
бази даних інвестиційних проектів 
(пропозицій), вільних земельних 
ділянок та вільних виробничих 
площ для просування та 
подальшого інформативного 
наповнення офіційного веб-сайту 
районної державної адміністрації, 
інвестиційного веб-порталу 
Херсонської області 

Протягом 
року 

Управління економічного 
розвитку та інфраструктури 
районної державної 
адміністрації 

- - - - 

1.2. Участь у обласних семінарах, 
конференціях, засіданнях за 
«круглим столом», зустрічах, інших 
публічних заходах з метою 
презентації інвестиційного 
потенціалу району, інвестиційно-
привабливих об’єктів  за участю 
потенційних інвесторів та 
представників іноземних держав  в 
Україні 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

2.  Популяризація економічно-
інвестиційного потенціалу 
району 
 

2.1. Виготовлення та оновлення 
презентаційних матеріалів про 
інвестиційний потенціал району  

Протягом 
року 

Управління економічного 
розвитку та інфраструктури 
районної державної 
адміністрації 

20,0 - - 20,0 

2.2. Участь у щорічному Міжна-
родному інвестиційному форумі 
«Таврійські горизонти: приваб-
ливість, співпраця, інвестиції, 
економічний розвиток» 

- - - - 
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3.  Забезпечення стійкого зрос-
тання обсягу надходження 
інвестицій в економіку району 

Сприяння і супроводження 
інвестиційних проектів, що 
реалізуються у районі та мають 
вагоме економічне і соціальне 
значення 

Протягом 
року 

Управління економічного 
розвитку та інфраструктури 
районної державної 
адміністрації 

- - - - 

4.  Організація  комплексної 
роботи з питань євроінтеграції 

Проведення  у районі  Дня Європи, 
днів держав - членів ЄС та  
регіонів-партнерів 

Протягом 
року 

Управління та відділи  
районної державної 
адміністрації: економічного 
розвитку та інфраструктури, 
освіти, молоді та спорту, 
культури 

- - - - 

1.5. Розвиток  логістично-транспортного потенціалу, покращення стану автомобільних доріг району  

1.  Створення в районі належної 
дорожньо-транспортної 
інфраструктури для задово-
лення потреб економічного 
розвитку району та підви-
щення якості життя його 
мешканців 

1.1. Проведення  ремонту 
автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, 
вулиць і доріг комунальної 
власності в населених пунктах 

Протягом 
року 

Управління економічного 
розвитку та інфраструктури 
районної державної 
адміністрації, філія «Берис-
лавський райавтодор»                  
ДП «Херсонський облавто-
дор»  ВАТ «ДАК  «Авто-
мобільні дороги України», 
місцеві ради      

14414,0 10414,0 - 4000,0 

1.2. Залучення технічних засобів 
підприємств району для 
обслуговування доріг в осінньо-
зимовий період 

- - - - 

2.  Підвищення безпеки та 
поліпшення якості надання 
автотранспортних послуг 
населенню району 
 
 

2.1. Покращення транспортного 
обслуговування  сільських 
населених пунктів району 

Протягом 
року 

Управління економічного 
розвитку та інфраструктури 
районної державної 
адміністрації 

- - - - 

2.2. Контроль за роботою 
автоперевізників району, дотри-
мання ними вимог Закону України 
«Про автомобільний транспорт», 
Правил надання послуг 
пасажирського автомобільного 
транспорту, ліцензійних умов 

- - - - 

3.  Забезпечення  стабільної 
роботи транспорту та 
транспортного обслугову-
вання мешканців усіх 
населених пунктів району 

3.1. Проведення прозорих кон-
курсів з визначення автомобі-
льного перевізника пасажирів на 
автобусних  маршрутах загального 
користування, що не виходять за 
межі району  

- - - - 
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  3.2. Залучення  до обслуговування 
автобусних маршрутів загального 
користування транспортних засобів, 
обладнаних для перевезення осіб з 
обмеженими фізичними 
можливостями 

  - - - - 

1.6. Торгівля і виставки, споживчий ринок  

1.  Задоволення  потреб насе-
лення, зокрема малозабез-
печених верств, у високо-
якісних товарах за доступ-
ними цінами 
 

Налагодження взаємодії між 
підприємствами торгівлі та 
місцевими товаровиробниками в 
частині відведення у продовольчих 
магазинах спеціалізованих відділів 
(секторів, куточків) з продажу 
товарів, що виробляються 
підприємствами району, за 
доступними цінами та щодо 
наявності в них відповідної 
інформації для покупців 

Протягом 
року 

Управління економічного 
розвитку та інфраструктури 
районної державної 
адміністрації 

- - - - 

2.  Сприяння  насиченню торго-
вельної мережі продукцією 
місцевих товаровиробників 

2.1. Сприяння відкриттю місцевими 
товаровиробниками торгових точок 
з продажу товарів власного 
виробництва 

Протягом 
року 

Управління економічного 
розвитку та інфраструктури 
районної державної 
адміністрації 

- - - - 

2.2. Сприяння та забезпечення 
участі місцевих товаровиробників  у 
виставкових,  виставково-
ярмаркових заходах міжнародного, 
загальнодержавного, національного 
та міжрегіонального значення 

- - - - 

3.  Забезпечення взаємодії 
державних органів, органів 
місцевого самоврядування, 
громадських об’єднань 
споживачів, представників 
бізнесу у сфері здійснення 
захисту споживачів 

3.1. Проведення інформаційно-
просвітницької діяльності серед 
населення через засоби масової 
інформації та інтернет-сайти щодо 
роз’яснення норм і положень 
законодавства про захист прав 
споживачів 

Протягом 
року 

Управління економічного 
розвитку та інфраструктури 
районної державної 
адміністрації 

- - - - 

3.2. Надання методично-
консультативної допомоги 
суб’єктам господарювання з питань, 
які стосуються правових відносин у 
сфері захисту прав споживачів 

- - - - 
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1.7. Регуляторна політика та розвиток підприємництва, інформатизації та системи електронних послуг 

1. Поліпшення бізнес-клімату та 
створення сприятливого 
середовища для ведення 
бізнесу, умов для розвитку 
підприємницької діяльності 

1.1. Сприяння розвитку діалогу між 
владою та бізнесом 

Протягом 
року  

Управління економічного 
розвитку та інфраструктури 
районної державної 
адміністрації 
 

- - - - 

1.2. Проведення засідань коорди-
наційної ради з питань розвитку 
підприємництва при районній 
державній адміністрації, засідань за 
«круглим столом» з питань 
розвитку малого та середнього 
підприємництва в районі 

- - - - 

1.3. Організація та проведення Дня 
підприємця з відзначенням кращих 
суб’єктів підприємницької діяль-
ності району 

20,0 - - 20,0 

1.4. Сприяння залученню до 
підприємницької діяльності жителів 
сільської місцевості, молоді, 
внутрішньо переміщених осіб, 
учасників антитерористичної 
операції та розвиток соціально 
орієнтованого підприємництва 

Протягом 
року 

Бериславська районна філія 
Херсонського обласного 
центру зайнятості, 
управління соціального 
захисту населення районної 
державної адміністрації 

- - - - 

1.5. Надання Бериславською 
районною філією Херсонського 
обласного центру зайнятості 
одноразової допомоги для 
започаткування власної справи  
безробітним, які бажають займатися 
підприємницькою діяльністю та 
бути самозайнятими особами 

Протягом 
року 

Бериславська районна філія 
Херсонського обласного 
центру зайнятості  

Кошти 
фонду 

- - - 

2. Забезпечення виконання 
Закону України «Про засади 
державної регуляторної 
політики у сфері госпо-
дарської діяльності» 
 

2.1. Здійснення заходів із 
відстеження ефективності 
регуляторних актів, їх перегляд на 
підставі отриманих звітів або за 
необхідністю 

Протягом 
року 

Розробники регуляторних 
актів, управління еконо-
мічного розвитку  та 
інфраструктри районної 
державної адміністрації 

- - - - 
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  2.2. Оприлюднення проектів 
регуляторних актів для отримання 
зауважень і пропозицій від 
зацікавлених осіб, залучення бізнес-
спільноти до регуляторних 
процесів, забезпечення участі 
підприємців у підготовці й 
обговоренні проектів нормативно-
правових актів місцевого рівня 

Протягом 
року 

Управління економічного 
розвитку та інфраструктури 
районної державної 
адміністрації  

- - - - 

3. Сприяння належному забез-
печенню функціонування  
центру надання адміністра-
тивних послуг, максимальне 
наближення послуг до 
громадян 

3.1. Забезпечення належного 
функціонування центру надання 
адміністративних послуг (якісного 
надання адміністративних послуг, 
належних умов праці та прийому 
громадян,  доступу до державних 
реєстрів та баз даних)  

Протягом 
року 

Управління економічного 
розвитку  та інфраструк-
тури районної державної 
адміністрації, місцеві ради  

200,0 - - 200,0 

3.2. Передбачення у місцевих 
бюджетах  співфінансування 
видатків на утримання  Центру з 
надання адміністративних послуг 

300,0 - - 300,0 

2. СТАНДАРТИ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ 

2.1. Грошові  доходи населення та ринок праці 

1.  Забезпечення гідної оплати 
праці та підвищення рівня 
життя населення 

1.1. Забезпечення державних 
гарантій щодо оплати праці та 
зайнятості 

Протягом 
року 

Управління районної 
державної адміністрації: 
соціального захисту 
населення, економічного 
розвитку та інфраструктури 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

1.2. Сприяння підвищенню у районі 
середньомісячної заробітної плати  до  
8500,0 грн    
1.3. Здійснення контролю за 
виплатою заробітної плати не 
нижче визначеного державою 
мінімального розміру 

1.4. Продовження роботи, 
спрямованої на погашення наявної 
заборгованості з виплати заробітної 
плати 

Управління соціального 
захисту населення районної 
державної адміністрації 

- - - - 
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2.  Забезпечення потреби робо-
тодавців у висококваліфіко-
ваних кадрах 

Здійснення професійної підготовки, 
перепідготовки, підвищення 
кваліфікації безробітного та 
зайнятого населення, враховуючи 
поточну і перспективну потреби 
ринку праці, відповідно до 
основних пріоритетних напрямів 
розвитку економіки регіону 

Протягом 
року 

Бериславська районна філія 
Херсонського обласного 
центру зайнятості                           
 

- - - - 

3.  Забезпечення ефективної 
зайнятості населення 

3.1. Проведення рейдів робочої 
групи з питань легалізації оплати 
праці та зайнятості населення 

Протягом 
року 

Управління соціального 
захисту населення районної 
державної адміністрації 

- - - - 

3.2. Сприяння самозайнятості 
безробітних шляхом профкон-
сультаційної роботи, відповідного 
навчання основам підприємницької 
діяльності та стимулювання 
відкриття власного бізнесу, в тому 
числі у сільських населених 
пунктах 

Бериславська районна філія 
Херсонського обласного 
центру зайнятості  

- - - - 

2.2. Соціальний захист населення  

1.  Охоплення соціальною 
підтримкою незаможних верств 
населення при раціональному 
використанні бюджетних 
коштів 

1.1. Компенсація витрат за 
пільговий проїзд  окремих кате-
горій громадян автомобільним та 
залізничним транспортом 

Протягом  
року  

Управління районної 
державної адміністрації: 
фінансове, соціального 
захисту населення 

4550,0 - - 4550,0 

1.2. Надання пільг окремим 
категоріям  громадян  з оплати 
послуг зв’язку 

40,0 - - 40,0 

1.3. Співфінансування для надання 
компенсації фізичним особам, які 
надають соціальні послуги  

102,0 
 

- - 102,0 
 

1.4. Здійснення закупівлі послуг 
дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку дітей пільгових 
категорій    

Протягом 
року 

Управління  та відділ 
районної державної адмі-
ністрації: фінансове, 
соціального захисту  насе-
лення, освіти, молоді та 
спорту 

486,0 - - 486,0 
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  1.5. Забезпечення організації роботи 
з транспортування, харчування і 
розміщення у пунктах тимчасового 
перебування сімей військово-
службовців, громадян України та 
інших осіб, які прибуватимуть з 
окупованих територій 

Протягом 
року 

Управління районної 
державної адміністрації: 
соціального захисту 
населення, фінансове 

100,0 - - 100,0 

1.6. Здійснення соціальних виплат і 
допомог на основі визначених потреб 
сім’ї 

Протягом 
року 

Управління районної 
державної адміністрації: 
фінансове, соціального 
захисту населення; місцеві 
ради  

- - - - 

2.  Поліпшення соціально-побу-
тових умов малозабезпечених 
верств населення, ветеранів, 
осіб з інвалідністю 

2.1. Надання матеріальної допомоги 
малозабезпеченим верствам 
населення  та ветеранам війни   

Протягом  
року  

Управління районної 
державної адміністрації: 
фінансове, соціального 
захисту населення; кому-
нальний  заклад  Берислав-
ської районної ради 
«Територіальний центр 
соціального обслуговування 
(надання соціальних 
послуг)» 

300,0 - - 300,0 

2.2. Розширення переліку соці-
альних послуг, які надаються 
громадянам комунальним  закла-
дом  Бериславської районної ради 
«Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг)»  

- - - - 

2.3. Охорона здоров’я 

1. Поліпшення якості та дос-
тупності надання медичної 
допомоги населенню району, 
зокрема  дооснащення лікарні 
необхідним  сучасним 
обладнанням 

1.1. Придбання медичного облад-
нання для покращення рівня 
забезпечення лікувально-профі-
лактичних закладів медичною 
апаратурою, приведення мате-
ріально-технічної бази у відпо-
відність до табеля оснащення  

Протягом 
року 

Комунальне некомерційне 
підприємство «Берислав-
ська центральна районна 
лікарня» Бериславської 
районної ради   

12510,0 - 
 

- 12510,0 

1.2. Оснащення закладів охорони 
здоров’я комп’ютерною технікою, 
програмним забезпеченням 

780,0 - - 780,0 
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2. Реалізація виконання заходів по 
регіональній цільовій програмі 
запобігання та лікування 
серцево-судинних захворювань 
на 2017-2021 роки 

Закупівля виробів медичного 
призначення та тромболітичних 
засобів 

Протягом 
року 

Комунальне некомерційне 
підприємство «Берислав-
ська центральна районна 
лікарня» Бериславської 
районної ради 

120,0 - - 120,0 

3. Забезпечення умов для надання 
якісної медичної допомоги та 
дотримання рівня санітарних і 
протиепідемічних норм у 
закладах охорони здоров’я  
 

3.1. Реконструкція комунального 
некомерційного підприємства 
«Бериславська центральна районна 
лікарня» Бериславської районної 
ради з будівництвом акушерсько-
гінекологічного відділення по        
вул. 1 Травня, 124 в м. Берислав 
(Добудова блоку «Б») 

Протягом 
року 

Комунальне некомерційне 
підприємство «Берислав-
ська центральна районна 
лікарня» Бериславської 
районної ради  

35106,0 
 

33350,0 - 1756,0 

3.2. Реконструкція  газової котельні 
комунального некомерційного 
підприємства «Бериславська 
центральна районна лікарня» 
Бериславської районної ради по 
вул. 1 Травня, 124 в  м. Берислав, із 
встановленням твердопаливного 
котла 

514,0 462,0 - 52,0 

3.3. Капітальний ремонт варочного 
залу харчоблоку комунального  
некомерційного підприємства 
«Бериславська центральна районна 
лікарня» Бериславської районної 
ради по вул. 1 Травня, 124,                      
в м. Берислав 

307,0 - - 307,0 

2.4.  Освіта 

1. Організація безперебійного та 
безпечного  підвезення учнів до 
закладів освіти району 

1.1. Підвезення учнів закладів 
повної загальної середньої освіти 
на навчання, придбання запасних 
частин та оформлення дозвільної 
документації 

Протягом 
року 

Управління та відділ 
районної державної адмі-
ністрації:  фінансове, освіти, 
молоді  та спорту 

686,0 - - 686,0 

1.2. Підвезення учнів закладів 
повної загальної середньої освіти 
до Бериславського центру по 
підготовці до зовнішнього 
незалежного оцінювання 

Квітень-
травень 

2020 року 

35,0 - - 35,0 
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  1.3. Підвезення учнів із сіл 
Новотимофіївка, Галагановка 
Миколаївської області до 
Лиманецького закладу повної 
загальної середньої освіти  

Протягом 
2020 року 

 152,0 - - 152,0 

1.4. Надання субвенції районному  
бюджету Шляхівською (ОТГ) на 
півезення учнів з сіл Урожайне та 
Томарине до закладів загальної 
середньої освіти м. Берислав 

Січень-
червень 

2020 року 

Управління та відділ 
районної державної адмі-
ністрації: фінансове; освіти, 
молоді та спорту; 
Шляхівська сільська рада 
(ОТГ) 

196,0 - - 196,0 

2. Покращення матеріально-
технічної бази закладів 
дошкільної освіти та їх 
утримання 

2.1. Проведення поточного та 
капітального ремонтів у закладах 
дошкільної освіти  

До  
15 жовтня 
2020 року 

Управління та відділ 
районної державної адмі-
ністрації:  фінансове; осві-
ти, молоді та спорту; місцеві 
ради  

1996,0 
 

- - 1996,0 
 

2.2. Придбання меблів та забез-
печення сучасним обладнанням 
закладів дошкільної освіти 

Протягом 
року 

242,0 - - 242,0 

3. Модернізація навчально-
методичної та матеріально-
технічної бази закладів 
загальної середньої освіти з 
урахуванням вимог нових 
Державних стандартів освіти 

3.1. Забезпечення сучасним 
обладнанням навчальних кабінетів 

До  
01 листопада 
2020 року 

Управління та відділ 
районної державної адмі-
ністрації:  фінансове; осві-
ти, молоді  та спорту 

992,0 - - 992,0 

3.2. Забезпечення сучасними 
шкільними меблями початкової 
ланки  закладів загальної серед-
ньої освіти, зокрема партами, 
стільцями та дошками  

До  
01 вересня 
2020 року 

1904,0 - - 1904,0 

 4. Запровадження інформаційно-
комунікаційних технологій у 
закладах загальної середньої 
освіти 

Забезпечення освітнього  процесу 
засобами інформаційно-
комунікаційних технологій  
 

До  
01 грудня 
2020 року 

Управління та відділ 
районної державної адмі-
ністрації:  фінансове; осві-
ти, молоді  та спорту 

500,0 
 

- - 500,0 

5. 
 

Здійснення поточних ремонтів у 
закладах загальної середньої 
освіти 
 

Передбачення в місцевих бюджетах 
коштів на проведення поточних 
ремонтів у закладах освіти 

До  
25 серпня 
2020 року 

Управління та відділ 
районної державної адмі-
ністрації:  фінансове; осві-
ти, молоді  та спорту 

751,0 
 

- - 
 

751,0 

6. Здійснення капітальних ремонтів 
у  закладах  загальної середньої 
освіти району 

Проведення робіт у  закладах, що 
першочергово потребують 
проведення капітальних ремонтів 

Протягом 
року 

Управління та відділ 
районної державної адмі-
ністрації:  фінансове; осві-
ти, молоді  та спорту 

8926,0 - - 8926,0 
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7. 
 

Покращення здоров’я учнів  
закладів загальної середньої 
освіти  району  

7.1. Забезпечення харчування дітей 
у пришкільних таборах  з денним 
перебуванням 

Червень 
2020 року 

 

Управління  та відділ 
районної державної адмі-
ністрації:  фінансове; освіти, 
молоді та спорту; місцеві 
ради  

292,0 - - 292,0 

7.2. Організація одноразового 
гарячого харчування за рахунок 
коштів районного бюджету для 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, дітей з 
малозабезпечених сімей, дітей 
учасників антитерористичної 
операції, дітей учасників бойових 
дій, дітей з особливими освітніми 
потребами, що навчаються в 
інклюзивних класах 

Протягом 
року  

750,0 
 

- - 750,0 
 

7.3. Надання субвенції районному  
бюджету Шляхівською (ОТГ) на 
харчування дітей з 
малозабезпечених сімей сіл 
Урожайне та Томарине в закладах 
загальної середньої освіти                       
м. Берислав 

Січень-
червень 

2020 року 

Управління та відділ 
районної державної адмі-
ністрації:  фінансове; осві-
ти, молоді та спорту; 
Шляхівська сільська рада 
(ОТГ) 

3,0 - - 3,0 

2.5.  Підтримка  сімей,  дітей та молоді, розвиток  фізичної культури та спорту 

1. Забезпечення соціальної 
роботи з сім’ями, дітьми та 
молоддю, які перебувають у 
складних життєвих 
обставинах і потребують 
сторонньої допомоги, в тому 
числі з сім’ями учасників 
антитерористичної операції 
та внутрішньо переміщеними 
особами  
 

1.1. Забезпечення надання якісних 
соціальних послуг сім’ям, дітям та 
молоді, які перебувають у складних 
життєвих обставинах і потребують 
сторонньої допомоги, у тому числі 
сім’ям учасників антитерористич-
ної операції та внутрішньо 
переміщених осіб 

Протягом 
року 

Районний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та 
молоді, управління та 
служба районної державної 
адміністрації: соціального 
захисту населення, у спра-
вах дітей; місцеві ради                           

- - - - 

1.2. Інформування населення про 
форми сімейного виховання дітей-
сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, пошук 
кандидатів у прийомні батьки, 
батьки-вихователі та наставники 

- - - - 
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2. Забезпечення дотримання 
вимог чинного законодавства 
щодо захисту житлових та 
майнових прав дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьків-
ського піклування 

2.1. Забезпечення житлом дітей-
сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, за 
рахунок відповідної субвенції                 
з Державного бюджету 

Протягом 
року 

Районний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей 
та молоді, управління та 
служба районної державної 
адміністрації: соціального 
захисту населення, у спра-
вах дітей, місцеві ради                           

- - - - 

2.2. Забезпечення координації 
роботи районної державної 
адміністрації, міської та сільських 
рад щодо захисту прав дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа, у тому 
числі на отримання житла 

- - - - 

3. Створення умов для належного 
функціонування та розвитку 
сім’ї, забезпечення виконання 
сім’єю її основних функцій 

3.1. Проведення соціально-
профілактичної роботи, спрямо-
ваної на запобігання складним 
життєвим обставинам сімей, дітей 
та молоді 

Протягом 
року 

Районний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей 
та молоді, служба та відділ 
районної державної 
адміністрації:  у справах 
дітей; освіти, молоді та 
спорту   

- - - - 

3.2. Надання соціальної допомоги 
дітям-сиротам, дітям, позбавленим 
батьківського піклування, особам з 
їх числа, а також їх біологічним 
батькам, опікунам, піклуваль-
никам, прийомним батькам та 
батькам-вихователям 

Протягом 
року 

Районний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та 
молоді  

- - - - 

3.3. Інформування населення про 
форми сімейного виховання дітей-
сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, пошук 
кандидатів у прийомні батьки, 
батьки-вихователі та наставники 

Протягом 
року 

Районний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей 
та молоді, служба у справах 
дітей  районної державної 
адміністрації 

- - - - 
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4. 
 

Виховання   здорового поко-
ління 

Забезпечити оздоровлення та 
відпочинок дітей, батьки яких є 
учасниками антитерористичної 
операції, дітей, які потребують 
особливої соціальної уваги та 
підтримки, дітей, внутрішньо 
переселених осіб    

Протягом 
року 

Управління та відділ 
районної державної адмі-
ністрації:  фінансове; осві-
ти, молоді  та спорту 
 

487,0 - - 487,0 

5. Реалізація молодіжної політики 
у районі 

Проведення семінарів-тренінгів, 
«круглих столів», молодіжних 
форумів, інтелектуальних ігор, 
дебатних турнірів, квестів, 
таборувань, районних конкурсів, 
спрямованих на інтелектуальне 
самовдосконалення молоді, 
творчий та фізичний розвиток 
особистості, зайнятість та 
самореалізацію молодих громадян 

Протягом 
року 

Відділ освіти, молоді та 
спорту районної  державної 
адміністрації 
  

- - - - 

6. Забезпечення розвитку олім-
пійських, паралімпіських, 
дефлімпійських, неолімпій-
ських видів спорту  

Проведення районних змагань з 
різних видів спорту, створення 
належних умов для підготовки та 
участі збірних команд району у 
змаганнях 

Постійно Відділ освіти, молоді та 
спорту районної  державної 
адміністрації, місцеві ради  

62,0 - - 62,0 

7. Створення широкої системи 
фізкультурно-спортивних 
закладів, установ, органі-зацій, 
забезпечення їх належного 
функціонування  

Забезпечення  проведення 
спортивно-масових змагань, 
фізкультурно-оздоровчих заходів 
серед учнів  закладів загальної 
середньої освіти, учбово-
тренувальних зборів, функціо-
нування районної комплексної 
дитячо-юнацької спортивної школи 
імені В.К. Сергеєва, охоплення 
громадян фізкультурно-
оздоровчою та спортивно-масовою 
роботою                  

Постійно Відділ освіти, молоді та 
спорту районної державної 
адміністрації, місцеві ради  
 

864,0 
 
 
 

- 
 
 

- 864,0 

2.6.  Розвиток культури  та туризму. Охорона культурної спадщини   

1. Забезпечення функціонування 
закладів культури 

1.1. Забезпечення видання 
каталогів, збірників, вимпелів, 
придбання тематичних банерів для 
проведення культурно-мистецьких 
заходів 

Протягом 
року 

Відділ культури районної 
державної адміністрації, 
Бериславський  районний 
Будинок культури  
ім. Т.Г. Шевченка  

71,0 - - 71,0 

1.2. Покращення матеріально-
технічної бази Бериславського 
районного Будинку культури   
ім. Т.Г. Шевченка: 

2570,0 - - 2570,0 

- придбання сценічних костюмів;  51,0 - - 51,0 
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  - придбання двох ноутбуків та  
музичного інструмента «Ямаха» для 
якісного забезпечення відео та 
звукового супроводу та заходів;  

  90,0 - - 90,0 

- роботи з реконструкції (заміна 
вікон та дверей); 

982,0 - - 982,0 

- капітальний ремонт глядацької 
зали;  

952,0 - - 952,0 

- придбання та встановлення 
системи освітлення сцени; 

192,0 - - 192,0 

- капітальний ремонт системи 
опалення   

303,0 - - 303,0 

1.3. Капітальний ремонт даху 
Бериславської дитячої музичної 
школи 

Протягом 
року  

Відділ культури районної 
державної адміністрації, 
Бериславська дитяча 
музична школа                       

505,0 - - 505,0 

1.4. Поточний ремонт будівлі 
Бериславського районного істо-
ричного музею (відмостки будівлі та 
водовідведення) 

Протягом 
року  
  

Відділ культури районної 
державної адміністрації, 
районний історичний музей  

202,0 - - 202,0 

1.5. Технічне обстеження, гео-
логічне вишукування, топограф-
фічна зйомка та виконання проекту 
реконструкції районного 
історичного музею 

500,0 - - 500,0 

1.6. Покращення матеріально-
технічної бази Центральної 
районної бібліотеки: 

Протягом 
року  

Відділ культури районної 
державної адміністрації, 
Центральна районна 
бібліотека   

 

979,0 - - 979,0 

- капітальний ремонт підлоги фойє;  99,0 - - 99,0 

- капітальний ремонт даху будівлі;  701,0 - - 701,0 

- заміна вікон на  метало-пластикові 
(28 шт.); 

99,0 - - 99,0 

- виготовлення проектно-
кошторисної документації 
«Капітальний ремонт даху будівлі 
Центральної районної бібліотеки» 

80,0 - - 80,0 
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2. Покращення матеріально- 
технічної бази Бериславської 
дитячої музичної школи 

2.1. Придбання магнітної дошки для 
музично-теоретичних класів  
(2 шт.) 

Протягом 
року  

Відділ культури районної 
державної адміністрації, 
Бериславська дитяча му-
зична школа  

5,0 - - 5,0 

2.2. Придбання SMARTTV для 
музично-теоретичних класів                      
(2 шт.) 

21,0 - - 21,0 

2.3. Проведення шкільних заходів 3,0 - - 3,0 

2.4. Придбання комп’ютерної 
техніки для бухгалтера (комп’ютер, 
принтер) 

34,0 - - 34,0 

3. Розвиток бібліотечної справи Проведення інформаційно- 
просвітницьких заходів з 
відзначення  державних, пам’ятних 
та знаменних дат, засідання клубних 
формувань  

Протягом 
року 

Відділ культури районної 
державної адміністрації, 
Центральна районна 
бібліотека   
 

12,0 - - 12,0 

4. Розвиток музейної справи  4.1. Придбання металевих 
виставкових стойок для побудови 
тимчасових виставок 

Протягом 
року 

 

Відділ культури районної 
державної адміністрації, 
районний історичний музей  

6,0 - - 6,0 

4.2. Проведення екскурсій, науково-
просвітницьких заходів для 
учнівської, студентської молоді, 
жителів міста 

5,0 - - 5,0 

5. Охорона культурної спадщини Виготовлення наукових паспортів та 
облікової документації об’єктів 
культурної спадщини району нового 
зразка (5 об’єктів по місту Берислав) 

Протягом 
року 

Відділ культури районної 
державної адміністрації, 
районний історичний музей,  
місцеві ради  

100,0 - - 100,0 

6. Розвиток галузі туризму 6.1. Ознакування туристичних 
об’єктів 

Протягом 
року 

Відділ  культури районної 
державної адміністрації, 
районний історичний музей  

- - - - 

6.2. Участь у навчальних тренінгах 
для ефективної організації 
туристичної діяльності та 
розширення асортименту турис-
тичних послуг 

5,0 - - 5,0 

6.3. Розвиток сільського зеленого, 
пізнавального, історико-культурного, 
спортивного, екологічного туризму 

- - - - 
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  6.4. Створення туристичної 
інтернет-сторінки Бериславщини з 
метою проведення рекламної 
інформаційної кампанії 

  - - - - 

6.5. Забезпечення видання каталогів, 
збірників, буклетів 

12,0 - - 12,0 

2.7. Житлово-комунальне господарство 

1.  Поліпшення якості житлово-
комунальних послуг для всіх 
верств населення 
 

1.1. Проведення робіт з будівництва, 
реконструкції, капітального, 
поточного ремонтів об’єктів та споруд 
централізованого водопостачання 

Протягом  
року 

Відділ  житлово-кому-
нального господарства, 
містобудування та  архі-
тектури  управління еко-
номічного розвитку та 
інфраструктури районної 
державної адміністрації,  
місцеві ради   

1103,0 - - 1103,0 

1.2. Проведення моніторингу 
розрахунків населення за спожиті 
житлово-комунальні послуги 

- - - - 

1.3. Забезпечення благоустрою всіх 
населених пунктів району 

1700,0 - - 1700,0 

1.4. Реконструкція та модернізація 
об’єктів теплоенергетики 
комунальної та бюджетної сфери 

- - - - 

2.  Забезпечення створення 
ефективного власника житла 

Стимулювання ефективного 
власника житла, залучення 
мешканців багатоквартирних 
житлових будинків до управління 
своїм майном 

Протягом  
року 

- - - - 

2.8. Розвиток  будівництва та забезпечення населення житлом  

1. 
 

Забезпечення конституційного 
права громадян на поліпшення 
житлових умов, у першу чергу 
сімей загиблих військово-
службовців та учасників АТО, 
внутрішньо переміщених осіб, 
які переселилися з тимчасово 
окупованої території України та 
районів проведення АТО, та 
інших категорій, в рамках 
реалізації державних і місцевих 
житлових програм 

Забезпечення фінансування в 
необхідних обсягах з місцевих 
бюджетів програми індивіду-
ального житлового будівництва на 
селі та поліпшення житлових умов 
сільського населення «Власний дім» 
на 2012-2020 роки 

Протягом 
року 

Відділ  житлово-комуна-
льного господарства, 
містобудування та архітек-
тури управління економіч-
ного розвитку та інфра-
структури районної дер-
жавної адміністрації, Хер-
сонський обласний фонд 
підтримки  індивідуального 
житлового будівництва на 
селі, місцеві ради  

900,0 600,0 - 300,0 



19 

 

 

Продовження додатка 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Організація розроблення 
(оновлення) містобудівної 
документації місцевого рівня 

2.1. Забезпечення подальшого 
оновлення містобудівної 
документації на місцевому рівні 

Протягом 
року 

 - -  - 

3. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

1. Впровадження  роздільного 
збирання та сортування 
відходів 

Реалізація  проекту будівництва 
комплексу по сортуванню 
побутових відходів у  
м. Берислав Херсонської області (за 
межами населеного пункту) 

Протягом 
року 

Відділ  житлово-комуна-
льного господарства, 
містобудування та архітек-
тури управління економіч-
ного розвитку та інфра-
структури районної 
державної адміністрації, 
Херсонський обласний фонд 
підтримки  індивідуального 
житлового будівництва на 
селі, місцеві ради  

- - - - 

2. Створення  оперативного 
матеріального резерву для 
забезпечення запобігання та 
ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій 

2.1. Створення резерву пально-
мастильних матеріалів для 
забезпечення утримання доріг в  
належному санітарному стані та 
ліквідації наслідків несприятливих 
погодно-кліматичних умов 

Протягом 
року 

Управління економічного 
розвитку та інфраструктури 
районної державної 
адміністрації, ДПРЧ-1 Го-
ловного управління Дер-
жавної служби України                 
з надзвичайних ситуацій                 
у Херсонській області, філія 
«Бериславський райавтодор» 
ДП «Херсонський облавто-
дор» ВАТ «ДАК «Авто-
мобільні дороги України» 

102,0 - - 102,0 

2.2. Створення резерву пально-
мастильних матеріалів для  запо-
бігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій, пов’язаних з пожежами 
 

Протягом 
року 

Управління економічного 
розвитку та інфраструктури 
районної державної 
адміністрації, ДПРЧ-1 Го-
ловного управління Дер-
жавної служби України                
з надзвичайних ситуацій               
у Херсонській області                 

52,0 - - 52,0 
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4. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

4.1. Наповнення бюджету, оптимізація і контроль бюджетних витрат 

1. Забезпечення ефективної 
взаємодії місцевих органів 
виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування та 
контролюючих органів щодо 
наповнення бюджетів усіх 
рівнів відповідно до показників 
економічного розвитку 
територій 

1.1. Систематичне  проведення 
моніторингу надходжень податків і 
зборів у  розрізі місцевих бюджетів 
та видів платежів, аналізу всіх 
випадків зниження надходжень у 
порівнянні з відповідним періодом 
2019 року та вжиття заходів для 
виправлення ситуації 

Протягом 
року 

Фінансове управління 
районної державної адмі-
ністрації, Бериславська 
державна податкова 
інспекція Новокаховського 
управління Головного 
управління ДПС                    
у Херсонській області, 
Автономній Республіці 
Крим та м. Севастополі  

- - - - 

1.2. Запровадження системної 
роботи комісій по наповненню 
місцевих бюджетів з питань, 
пов’язаних із легалізацією трудових 
відносин та заробітної плати 
1.3. Стовідсоткове виконання планів 
по стягненню податків, зборів та 
обов’язкових платежів до 
державного бюджету 

Протягом 
року 

Бериславська державна 
податкова інспекція Ново-
каховського управління 
Головного управління ДПС 
у Херсонській області, 
Автономній Республіці 
Крим та м. Севастополі  

- - - - 

1.4. Скорочення існуючої 
податкової заборгованості до 
бюджетів усіх рівнів 

2. Забезпечення  економного, 
раціонального та результа-
тивного витрачання бюджет-
них коштів, посилення 
контролю за дотриманням 
вимог законодавчих і норма-
тивних актів щодо витрачання 
бюджетних коштів 

2.1. Забезпечення підвищення якості 
та ефективності видатків місцевих 
бюджетів та діяльності закладів 
освіти, охорони здоров’я, культури, 
інших галузей бюджетної сфери 

Протягом 
року 

Управління та сектор 
районної державної адмі-
ністрації: фінансове, з 
питань внутрішнього аудиту  
управління економічного 
розвитку та інфраструктури, 
головні розпорядники 
бюджетних коштів  

- - - - 

2.2. Впровадження  заходів щодо 
скорочення  непершочергових 
(непріоритетних) видатків, інших 
заходів з економного і  раціона-
льного використання бюджетних 
коштів, енергоносіїв, удоскона-
лення  мережі бюджетних установ 
та упорядкування штатної 
чисельності працівників 

- - - - 
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  2.3. Проведення  аудитів відповідно  
до планів з діяльності внутрішнього 
аудиту та моніторингу виконання 
об’єктами аудитів наданих 
рекомендацій 

Протягом 
року 

Сектор з питань внутріш-
нього аудиту  управління 
економічного розвитку та 
інфраструктури районної 
державної адміністрації 

- - - - 

2.4. Виконання щорічної програми 
забезпечення та підвищення якості 
внутрішнього аудиту 

- - - - 

4.2. Створення умов для розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства 

1. Забезпечення стабільності і 
прогнозованості суспільно-
політичного життя району, 
задоволення суспільних інте-
ресів з використанням різно-
манітних форм демократії 
участі, громадської ініціативи 
та самоорганізації, 
забезпечення додаткових 
можливостей для реалізації та 
захисту прав і свобод людини 

1.1. Налагодження ефективного 
діалогу та партнерських відносин 
між районною державною 
адміністрацією та організаціями 
громадянського суспільства 

Протягом  
року 

Відділ житлово-кому-
нального господарства, 
містобудування та архітек-
тури управління економіч-
ного розвитку та інфра-
структури районної дер-
жавної адміністрації,  відділ 
організаційної роботи та з 
питань внутрішньої політики 
апарату районної державної 
адміністрації  

- - - - 

1.2. Вивчення питання щодо 
реалізації проекту «Радіо громад» як 
альтернативи проводовому 
мовленню на території району 

- - - - 

2. Забезпечення розвитку нави-
чок населення у користуванні 
електронними сервісами, 
оптимізації роботи районної 
державної адміністрації 

Забезпечення виконання плану дій 
районної державної адміністрації з 
питань цифрової трансформації 

Протягом  
року 

Структурні підрозділи ра-
йонної державної адмініст-
рації 

- - - - 

4.3. Підвищення обороноздатності  району. Підтримка армії та захист військовослужбовців 

1.  Матеріально-технічне забез-
печення заходів територіальної 
оборони району та польова 
підготовка підрозділів 
територіальної оборони до 
виконання завдань за 
призначенням 

Перевезення особового складу 
підрозділів територіальної оборони 
при проведенні з ними занять та 
навчань 

Протягом  
року 

Відділ юридичної, мобілі-
заційної роботи та 
запобігання корупції апарату 
районної державної адмініст-
рації, районний військовий 
комісаріат  

26,0 - - 26,0 

2.  Організація збору та прибуття 
громадян, які призвані за 
мобілізацією, до обласного 
пункту збору (м. Херсон,                   
вул. Паровозна, 36) 

Придбання пально-мастильних 
матеріалів для здійснення  збору та 
поставки мобілізаційних військово-
службовців до обласного пункту 
збору 

Під час 
проведен-
ня заходів 
мобілізації 

Відділ юридичної, мобілі-
заційної роботи та 
запобігання корупції апарату 
районної державної 
адміністрації, районний 
військовий комісаріат  

82,0 - - 82,0 

http://rdaberyslav.gov.ua/index.php/administratsiya/aparat-rda/48-viddil-z-iurydychnykh-pytan-vzaiemodii-z-pravookhoronnymy-orhanamy-ta-oboronnoi-roboty-2
http://rdaberyslav.gov.ua/index.php/administratsiya/aparat-rda/48-viddil-z-iurydychnykh-pytan-vzaiemodii-z-pravookhoronnymy-orhanamy-ta-oboronnoi-roboty-2
http://rdaberyslav.gov.ua/index.php/administratsiya/aparat-rda/48-viddil-z-iurydychnykh-pytan-vzaiemodii-z-pravookhoronnymy-orhanamy-ta-oboronnoi-roboty-2
http://rdaberyslav.gov.ua/index.php/administratsiya/aparat-rda/48-viddil-z-iurydychnykh-pytan-vzaiemodii-z-pravookhoronnymy-orhanamy-ta-oboronnoi-roboty-2
http://rdaberyslav.gov.ua/index.php/administratsiya/aparat-rda/48-viddil-z-iurydychnykh-pytan-vzaiemodii-z-pravookhoronnymy-orhanamy-ta-oboronnoi-roboty-2
http://rdaberyslav.gov.ua/index.php/administratsiya/aparat-rda/48-viddil-z-iurydychnykh-pytan-vzaiemodii-z-pravookhoronnymy-orhanamy-ta-oboronnoi-roboty-2
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3.  Створення на нафтобазах, 
автозаправних станціях, 
незалежно від форми влас-
ності, незнижувального запасу 
пально-мастильних матеріалів 
у обсязі, достатньому для 
забезпечення заправки 
транспортних засобів і техніки, 
призначеної для задоволення 
потреб військових формувань 
на особливий період та 
доставки до визначених пунктів 
передачі 

Придбання пально-мастильних 
матеріалів для здійснення  збору та 
поставки призначеної автотран-
спортної техніки до Збройних Сил 
України та інших військових 
формувань  

Під час 
підготовки 
до прове-

дення 
заходів 

мобілізації 

Відділ юридичної, мобілі-
заційної роботи та 
запобігання корупції апа-
рату районної державної 
адміністрації, районний 
військовий комісаріат    

326,0 - - 326,0 

4.  Організація проведення 
інформаційно-роз’яснювальної 
роботи у населених пунктах 
району з метою залучення  до 
лав Збройних Сил України за 
контрактом  

Здійснення інформування 
громадськості та поліпшення рівня 
обізнаності населення щодо переваг 
служби у Збройних Силах України 
за контрактом  

Протягом 
року  

Відділ юридичної, мобілі-
заційної роботи та 
запобігання корупції апа-
рату районної державної 
адміністрації, районний 
військовий комісаріат                   

20,0 - - 20,0 

5.  Забезпечення культурних і 
духовних потреб військо-
вослужбовців, налагодження  
цивільно-військового спів-
робітництва  

Передбачення у районному бюджеті 
фінансування заходів  з надання 
шефської допомоги військовим  
частинам, установам та підрозділам 
Збройних Сил України, 
Національної гвардії України та 
Державної прикордонної служби 
України  

Протягом 
року  

Фінансове управління 
районної державної 
адміністрації  

20,0 - - 20,0 

6.  Здійснення капітальних ре-
монтів у районному військо-
вому комісаріаті  

Ремонт приміщень із заміною 
металопластикових вікон та дверей 
районного військового комісаріату. 
Перекриття даху сховища №5 

Протягом 
року 

Відділ юридичної, мобілі-
заційної роботи та запо-
бігання корупції апарату 
районної державної адмі-
ністрації, районний війсь-
ковий комісаріат  

401,0 - - 401,0 

7.  Запровадження новітніх тех-
нологій у районному війсь-
ковому комісаріаті, модер-
нізація та технічне пере-
оснащення 

Забезпечення персональними 
комп’ютерами та офісною технікою 
робочих місць районного 
військового комісаріату 

До березня 
2020 року 

Відділ юридичної, мобілі-
заційної роботи та запо-
бігання корупції апарату 
районної державної адмі-
ністрації, районний війсь-
ковий комісаріат  

225,0 - - 225,0 

http://rdaberyslav.gov.ua/index.php/administratsiya/aparat-rda/48-viddil-z-iurydychnykh-pytan-vzaiemodii-z-pravookhoronnymy-orhanamy-ta-oboronnoi-roboty-2
http://rdaberyslav.gov.ua/index.php/administratsiya/aparat-rda/48-viddil-z-iurydychnykh-pytan-vzaiemodii-z-pravookhoronnymy-orhanamy-ta-oboronnoi-roboty-2
http://rdaberyslav.gov.ua/index.php/administratsiya/aparat-rda/48-viddil-z-iurydychnykh-pytan-vzaiemodii-z-pravookhoronnymy-orhanamy-ta-oboronnoi-roboty-2
http://rdaberyslav.gov.ua/index.php/administratsiya/aparat-rda/48-viddil-z-iurydychnykh-pytan-vzaiemodii-z-pravookhoronnymy-orhanamy-ta-oboronnoi-roboty-2
http://rdaberyslav.gov.ua/index.php/administratsiya/aparat-rda/48-viddil-z-iurydychnykh-pytan-vzaiemodii-z-pravookhoronnymy-orhanamy-ta-oboronnoi-roboty-2
http://rdaberyslav.gov.ua/index.php/administratsiya/aparat-rda/48-viddil-z-iurydychnykh-pytan-vzaiemodii-z-pravookhoronnymy-orhanamy-ta-oboronnoi-roboty-2
http://rdaberyslav.gov.ua/index.php/administratsiya/aparat-rda/48-viddil-z-iurydychnykh-pytan-vzaiemodii-z-pravookhoronnymy-orhanamy-ta-oboronnoi-roboty-2
http://rdaberyslav.gov.ua/index.php/administratsiya/aparat-rda/48-viddil-z-iurydychnykh-pytan-vzaiemodii-z-pravookhoronnymy-orhanamy-ta-oboronnoi-roboty-2
http://rdaberyslav.gov.ua/index.php/administratsiya/aparat-rda/48-viddil-z-iurydychnykh-pytan-vzaiemodii-z-pravookhoronnymy-orhanamy-ta-oboronnoi-roboty-2
http://rdaberyslav.gov.ua/index.php/administratsiya/aparat-rda/48-viddil-z-iurydychnykh-pytan-vzaiemodii-z-pravookhoronnymy-orhanamy-ta-oboronnoi-roboty-2
http://rdaberyslav.gov.ua/index.php/administratsiya/aparat-rda/48-viddil-z-iurydychnykh-pytan-vzaiemodii-z-pravookhoronnymy-orhanamy-ta-oboronnoi-roboty-2
http://rdaberyslav.gov.ua/index.php/administratsiya/aparat-rda/48-viddil-z-iurydychnykh-pytan-vzaiemodii-z-pravookhoronnymy-orhanamy-ta-oboronnoi-roboty-2
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8.  Реалізація рішення Ради 
національної безпеки                      
і оборони України від 20 травня 
2016 року «Про Стратегічний 
оборонний бюлетень України» 
(затвердженого Указом 
Президента України                        
від 06 червня 2016 року 
№240/2016), Державної програ-
ми розвитку Збройних Сил 
України до 2020 року 
(затвердженої Указом Прези-
дента України від 22 березня 
2017 року №73/2017)  

Переформування районного 
військового комісаріату у 
територіальний центр комплек-
тування та соціальної підтримки 
(ТЦК та СП), обладнання будівлі, 
забезпечення приміщень меблями, 
засобами автоматизації та 
інформаційної підтримки 

Протягом 
року 

Відділ юридичної, мобілі-
заційної роботи та запо-
бігання корупції апарату 
районної державної адмі-
ністрації, районний війсь-
ковий комісаріат                   

203,0 61,0 - 142,0 

4.4. Регіональна політика. Розвиток самодостатніх та спроможних територіальних громад 

1. Сприяння розвитку само-
достатніх об’єднаних терито-
ріальних громад через 
підтримку та впровадження 
реформи децентралізації 

1.1. Співпраця з управлінням 
регіональної політики обласної 
державної адміністрації, Хер-
сонським відокремленим підроз-
ділом установи «Центр розвитку 
місцевого самоврядування»                        
в частині впровадження реформи 
децентралізації та сприяння 
розвитку об’єднаних територі-
альних громад 

Протягом  
року 

Управління економічного 
розвитку та інфраструктури 
районної державної 
адміністрації 

- - - - 

1.2. Надання практичної допомоги з 
підготовки стратегій розвитку та 
планів соціально-економічного та 
культурного розвитку об’єднаних 
територіальних громад 

- - - - 

1.3. Методичний супровід об’єд-
наних територіальних громад з 
питань підготовки проектів, які 
будуть фінансуватися за рахунок 
державного фонду регіонального 
розвитку та субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних громад 

- - - - 

http://rdaberyslav.gov.ua/index.php/administratsiya/aparat-rda/48-viddil-z-iurydychnykh-pytan-vzaiemodii-z-pravookhoronnymy-orhanamy-ta-oboronnoi-roboty-2
http://rdaberyslav.gov.ua/index.php/administratsiya/aparat-rda/48-viddil-z-iurydychnykh-pytan-vzaiemodii-z-pravookhoronnymy-orhanamy-ta-oboronnoi-roboty-2
http://rdaberyslav.gov.ua/index.php/administratsiya/aparat-rda/48-viddil-z-iurydychnykh-pytan-vzaiemodii-z-pravookhoronnymy-orhanamy-ta-oboronnoi-roboty-2
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4.5. Управління об’єктами спільної власності територіальних  громад району. Забезпечення функціонування державних установ 

1. Забезпечення ефективного та 
раціонального використання 
комунального майна, що 
належить до спільної власності 
територіальних громад району 

1.1. Надання в оренду суб’єктам 
господарювання вільних примі-
щень комунальної власності 
виключно на конкурсній основі 

Протягом 
року 

Районна рада, 
місцеві ради 

- - - - 

1.2. Здійснення заходів щодо 
продовження оформлення прав 
власності на об’єкти нерухомого 
майна та прав на користування 
земельними ділянками під 
об’єктами комунальної власності 

50,0 - - 50,0 

2. Забезпечення функціонування 
та приведення до належного 
стану будівель і об’єктів, що 
належать до спільної власності 
територіальних громад району 

Проведення ремонтних робіт, 
реконструкції будівель спільної 
комунальної власності громад та 
забезпечення їх належної 
експлуатації 

500,0 - - 500,0 

3. Забезпечення сталого фінан-
сування бюджетних установ, 
що здійснюють повноваження з 
виконання державної політики 
в районі для задоволення 
потреб осіб, які звертаються за 
послугами 

3.1. Покращення матеріально-
технічної бази державних установ 
(придбання комп’ютерної та 
організаційної техніки, програмного 
забезпечення, технічного 
обслуговування та утримання 
оргтехніки у належному стані тощо) 

Протягом 
року 

Фінансове управління ра-
йонної державної адмі-
ністрації, відділ фінансово-
господарського забезпече-
ння апарату районної 
державної адміністрації, 
структурні підрозділи 
районної державної 
адміністрації, територіальні 
органи міністерств  

200,0 - - 200,0 

3.2. Забезпечення сталого функ-
ціонування та належних умов праці 
державних установ для якісного, 
своєчасного виконання 
повноважень та надання послуг 
населенню (оплата енергоносіїв, 
комунальних послуг, придбання 
пально-мастильних матеріалів, 
оплата праці з нарахуваннями 
працівників, видатків на відряд-
ження, придбання канцелярських 
товарів тощо) 

300,0 - - 300,0 

 
. 



  

 

Додаток 5  

до програми соціально-економічного               

та  культурного розвитку Бериславського 

району на 2020 рік  
 

П Е Р Е Л І К 
районних програм, що планується виконувати 

у 2020 році з використанням усіх джерел фінансування 
 

№ 
з/п 

Назва Програми Координатор виконання 
Програми 

Рішення, яким 
затверджена Програма 

Термін дії 
Програми, 

роки 
1 2 3 4 5 

1.  Районна програма захисту 
сільських населених 
пунктів і сільськогосподар-
ських угідь від шкідливої 
дії вод на період                                
до 2010 року та прогноз             
до 2020 року 

Сектор  агропромис-
лового  розвитку 

управління еконо-
мічного розвитку та 

інфраструктури 
районної державної 

адміністрації 

Рішення 15 сесії 
районної ради  

п’ятого скликання 
від 03 серпня  

2007 року  №160 

2010-2020 

2.  Програма розвитку газо-
постачання та газифікації 
Бериславського району            
на 2011-2020 роки 
 
 
 

Відділ житлово- 
комунального госпо-

дарства, місто-
будування та 

архітектури  управ-
ління економічного 
розвитку та інфра-
структури районної 

державної 
адміністрації 

Рішення 9 сесії  
районної ради  

шостого скликання  
від 27 вересня  

2011 року  №105 
 
 

2011-2020 

3.  Районна програма індиві-
дуального житлового бу-
дівництва на селі та 
поліпшення житлових 
умов сільського населення 
«Власний дім» на 2012 - 
2020 роки 
 
 
 
 
Внесення змін 

Відділ житлово-
комунального 
господарства, 

містобудування  
та архітектури   

управління еконо-
мічного розвитку та 

інфраструктури 
районної державної 

адміністрації 

Рішення 17 сесії  
районної ради  

шостого скликання  
від 22 травня  

2012 року №178 
 
 
 
 
 
 

Рішення 27 сесії  
районної ради  
VII скликання  

від 28 листопада  
2018 року  №354 

2012-2020 

4.  Районна програма «Питна 
вода Бериславщини»             
на 2012-2020 роки  
 
 
 
 
 

Відділ житлово- 
комунального госпо-

дарства, місто-
будування  та 

архітектури управ-
ління економічного 
розвитку  та інфра-
структури районної 

державної 
адміністрації  

Рішення 17 сесії  
районної ради  

шостого скликання  
від 22 травня                       

2012 року №179 

2012-2020 
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5.  Комплексна програма 

розвитку водного госпо-

дарства Бериславського 

району на період                            

до 2020 року  

Міжрайонне 

управління водного 

господарства  

Рішення 28 сесії 

районної ради   

шостого скликання  

від 26 листопада  

2013 року №313 

2020 

6.  Районна програма оздо-

ровлення та відпочинку 

дітей влітку 2016-2020 років 

 

 

 

Внесення змін 

 

 

 

 

 

Внесення змін 

 

 

 

 

 

Внесення змін 

 

 

 

 

 

Внесення змін 

 

 

 

 

 

 

Внесення змін 

Відділ освіти, молоді 

та спорту районної 

державної 

адміністрації  

Рішення 5 сесії 

районної ради                 

VII  скликання 

від 28 березня  

2016 року №43 

 

Рішення 6 сесії 

районної ради              

VII скликання 

від 18 травня  

2016 року №71 

 

Рішення 15 сесії 

районної ради                

VII скликання 

від 20 квітня  

2017 року №180 

 

Рішення 22 сесії 

районної ради               

VII  скликання 

від 30 березня  

2018 року №291 

 

Рішення 26 сесії 

районної ради                

VII скликання 

від 11 вересня  

2018 року №329 

 

Рішення 32 сесії 

районної ради   

VII скликання 

від 11 липня   

2019 року №423 

2016-2020 

7.  Районна комплексна 

програма національно-

патріотичного виховання                

«Дитина - громадянин - 

патріот Батьківщини»                

на 2017 - 2021 роки 

Відділ освіти, молоді 

та спорту районної 

державної 

адміністрації 

Рішення 14 сесії  

районної ради               

VII скликання  

від 21 лютого  

2017 року №160 

2017-2021 
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8.  Програма розвитку фут-
болу в Бериславському 
районі на 2017-2020 роки 

Відділ освіти, молоді 
та спорту районної 

державної 
адміністрації 

Рішення 14 сесії  
районної ради                
VII  скликання  
від 21 лютого  

2017 року №161 

2017-2020 

9.  Програма розвитку архів-
ної справи в районі                  
на 2017 - 2021 роки 

Архівний сектор 
районної державної 

адміністрації 

Рішення 14 сесії  
районної ради                  
VII скликання  
від 21 лютого  

2017 року №162 

2017-2021 

10.  Районна цільова програма 
з формування та забез-
печення загонів терито-
ріальної оборони мате-
ріально-технічними засо-
бами на 2017 - 2020 роки 
 
Внесення  змін 
 
 
 
 
Внесення змін  

Районний військовий 
комісаріат 

Рішення 16 сесії 
 районної ради         
VII скликання 
 від 27 червня  

2017 року №199 
 
 

Рішення 27 сесії 
 районної ради 
VII скликання                    

від 28 листопада 
2018 року №355 

 
Рішення 31 сесії 
 районної ради 
VII скликання              
від 25 квітня 

2019 року №411 

2017-2020 

11.  Районна програма «Розви-
ток людського капіталу 
Бериславського району»  
на 2017- 2023 роки 
 
 
Внесення змін 
 
 
 
 
 
 
Внесення змін 
 
 
 
 
Внесення змін  
 
 
 
 
 
Внесення змін 
 
 
 

Відділ освіти, молоді 
та спорту районної 

державної 
адміністрації 

Рішення 16 сесії 
 районної ради  
VII скликання 
 від 27 червня  

2017 року  №200 
 

Рішення 18 сесії 
 районної ради                          
VII скликання 
 від 20 жовтня  

2017 року №227 
 

Рішення 21 сесії 
 районної ради            
VII скликання 
 від 06 березня  

2017 року  №274 
 

Рішення 23 сесії 
 районної ради 
VII скликання                             
від 03 травня  

2018 року №299 
 

Рішення 27 сесії 
 районної ради 
VII скликання                  

від 28 листопада   
2018 року №357 

2017-2023 

http://berrayrada.ks.ua/upload/file/12052017134301.doc
http://berrayrada.ks.ua/upload/file/12052017134301.doc
http://berrayrada.ks.ua/upload/file/12052017134301.doc
http://berrayrada.ks.ua/upload/file/12052017134301.doc
http://berrayrada.ks.ua/upload/file/12052017134301.doc
http://berrayrada.ks.ua/upload/file/12052017134301.doc
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12.  Районна програма соціа-

льної підтримки учасників 

антитерористичної опера-

ції та членів їх сімей                   

на 2017 - 2020 роки 

 

 

Внесення змін  

Управління 

соціального захисту 

населення районної 

державної 

адміністрації 

Рішення 18 сесії  

районної ради                   

VII скликання  

від 20 жовтня  

2017 року №226 

 

Рішення 32 сесії 

 районної ради 

VII скликання                

від 11 липня   

2019 року №422 

2017 - 2020 

13.  Районна програма «Елект-

ронна охорона здоров’я» 

на 2017-2020 роки 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Бериславський 

районний центр 

первинної медико-

санітарної допомо-

ги» Бериславської 

районної ради 

Рішення 19 сесії 

районної ради  

VII скликання 

від 23 листопада  

2017 року №244 

2017-2020 

14.  Районна програма «Молодь 

Херсонщини» на 2017 - 

2021 роки 

Відділ освіти, молоді 

та спорту районної 

державної 

адміністрації 

Рішення 19 сесії 

 районної ради  

VII скликання 

 від 23 листопада  

2017 року  №245 

2017-2021 

15.  Комплексна програма  роз-

витку фізичної культури                   

і спорту у Бериславському 

районі  на 2018-2020 роки 

 

 

 

Внесення змін 

 

 

 

 

Внесення змін 

  

Відділ освіти, молоді 

та спорту районної 

державної 

адміністрації 

Рішення 20 сесії 

 районної ради  

VII скликання 

 від 21 грудня  

2017 року №253 

 

Рішення 26 сесії 

 районної ради     

VII скликання 

 від 11 вересня  

2018 року №330 

 

Рішення 35 сесії 

 районної ради 

VII скликання                   

від 25 жовтня  

2019 року №455 

2018-2020 

16.  Програма розвитку до-

шкільної освіти у Бери-

славському районі на 2018-

2020 роки 

Відділ освіти, молоді 

та спорту районної 

державної 

адміністрації 

Рішення 21 сесії 

 районної ради               

VII скликання 

від 06 березня  

2018 року №273 

2018-2020 

http://berrayrada.ks.ua/upload/file/29092017121901.doc
http://berrayrada.ks.ua/upload/file/29092017121901.doc
http://berrayrada.ks.ua/upload/file/29092017121901.doc
http://berrayrada.ks.ua/upload/file/25102017100501.doc
http://berrayrada.ks.ua/upload/file/25102017100501.doc
http://berrayrada.ks.ua/upload/file/25102017100501.doc
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17.  Програма підтримки та 
розвитку Трудового архіву 
Бериславського району 
 
 
 
 
Внесення змін 
 
 
 
 
 
Внесення змін 

Трудовий архів 
Бериславського 

району 

Рішення 21 сесії 
 районної ради              
VII скликання 
 від 06 березня  

2018 року  №278 
 

Рішення 26 сесії 
 районної ради                   
VII скликання 
 від 11 вересня  

2018 року №328 
 

Рішення 29 сесії 
 районної ради 
VII скликання                                                       
від 22 грудня  

2018 року №370 

2018 -2021 

18.  Програма розвитку куль-
тури і духовності в Бери-
славському районі на 2018-
2020 роки 
 
 
Внесення змін 
 
 
 
 
 
Внесення змін 

Відділ культури 
районної державної 

адміністрації 

Рішення 21 сесії 
 районної ради  
VII скликання 
 від 06 березня  

2018 року №279 
 

Рішення 31 сесії 
районної ради  
VII скликання  
від 25 квітня  

2019 року №410 
 

Рішення 33 сесії 
 районної ради 
VII скликання                  
від 30 серпня   

2019 року №432 

2018-2020 

19.  Районна програма «місце-
вих» стимулів для медич-
них працівників, що мають 
професію лікар, на 2018-
2020 роки 
 
 
Внесення змін  

Комунальне  
некомерційне 
підприємство 
«Бериславська 

центральна районна 
лікарня» 

Бериславської 
районної ради, 

комунальне 
некомерційне 

підприємство «Бери-
славський районний 

центр первинної 
медико-санітарної 

допомоги» 
 Бериславської 
районної ради 

Рішення 22 сесії 
 районної ради  
VII скликання  
від 30 березня  

2018 року №290 
 

Рішення 27 сесії 
 районної ради 
VII скликання                

від 28 листопада   
2018 року №353 

2018-2020 

http://berrayrada.ks.ua/upload/file/1602201885301.doc
http://berrayrada.ks.ua/upload/file/1602201885301.doc
http://berrayrada.ks.ua/upload/file/1602201885301.doc
http://berrayrada.ks.ua/upload/file/1602201885301.doc
http://berrayrada.ks.ua/upload/file/1602201885301.doc
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20.  Комплексна програма 

«Обдаровані діти» Бери-

славського району на 2018-

2022 роки 

Відділ освіти, молоді 

та спорту районної 

державної 

адміністрації 

Рішення 23 сесії 

 районної ради  

VII скликання 

 від 03 травня  

2018 року №297 

2018-2022 

21.  Програма зайнятості 

населення Бериславського 

району на період до                

2020 року 

Управління 

соціального захисту 

населення районної 

державної 

адміністрації  

Рішення 26 сесії 

 районної ради               

VII скликання 

 від 11 вересня  

2018 року №327 

2020 

22.  Районна   цільова комп-
лексна програма  захисту 
населення і територій                    
від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природ-
ного характеру на 2019 - 
2021 роки 
 
Внесення змін 

Управління еконо-
мічного розвитку та 

інфраструктури 
районної державної 

адміністрації 

Рішення 27 сесії 
районної ради              
VII скликання 

від 28 листопада                  
2018 року  №352 

 
 
 

Рішення 31 сесії 
районної ради               
VII  скликання 
від 25 квітня              

2019  року №412 

2019-2020 

23.  Районна програма розвитку 
та фінансової підтримки 
комунального некомер-
ційного підприємства 
«Бериславський районний 
центр первинної медико-
санітарної допомоги» 
Бериславської районної 
ради на 2019-2020 роки 

 Внесення змін 

   

 
Внесення змін 

Комунальне 
некомерційне  
підприємство 

«Бериславський 
районний центр 

первинної медико-
санітарної 
допомоги» 

Бериславської 
районної ради 

Рішення 29 сесії 
районної ради                  
VII скликання 
від 22 грудня                 

2018 року №369 
  

 

Рішення 30 сесії 
районної ради               
VII скликання 
від 28 лютого                  

2019 року  №391 
  

Рішення 31 сесії 
районної ради                   
VII скликання 
від 25 квітня  

2019 року  №413 

2019-2020 

24.  Про програму висвітлення 
діяльності районної дер-
жавної адміністрації та її 
структурних підрозділів на 
2019-2020 роки 

Бериславська 
районна державна 

адміністрація 

Рішення 30 сесії 
районної ради                  
VII  скликання 
від 28 лютого                     

2019 року  №388 

2019-2020 

http://berrayrada.ks.ua/upload/file/29032018153052018.doc
http://berrayrada.ks.ua/upload/file/29032018153052018.doc
http://berrayrada.ks.ua/upload/file/29032018153052018.doc
http://berrayrada.ks.ua/upload/file/29032018153052018.doc
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25.  Районна програма боротьби 
з онкологічними захворю-
ваннями на 2019 - 2023 роки 

Комунальне 
некомерційне 
підприємство 
«Бериславська 

центральна районна 
лікарня» 

Бериславської 
районної ради  

Рішення 31 сесії 
районної ради                 
VII  скликання 
від 25 квітня                        

2019 року  №409 

2019-2023 
 

26.  Районна програма  розвитку 
та фінансової підтримки 
комунального некомерцій-
ного підприємства «Берис-
лавська центральна районна 
лікарня» Бериславської 
районної ради  на 2019-
2021 роки 

Комунальне 
некомерційне 
підприємство 
«Бериславська 

центральна районна 
лікарня» 

Бериславської 
районної ради 

Рішення 35 сесії 
районної ради                 
VII  скликання 
від 25 жовтня                       

2019 року №457 

2019-2021 

27.  Районна програма               
«Призовна дільниця»                
на 2020 - 2022 роки 

Районний військовий 
комісаріат 

Рішення 36 сесії 
районної ради                 
VII  скликання 

від 28 листопада                       
2019 року №472 

2020-2022 

28.  Районна цільова програма 

«Розвиток освіти Берислав-

щини  - інвестиції в май-

бутнє регіону» на                

2020 рік 

Відділ освіти, молоді 

та спорту  районної 

державної 

адміністрації  

Рішення 37 сесії 

районної ради                 

VII  скликання 

від 20 грудня                       

2019 року №484 

2020 

29.  Районна програма забез-
печення дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, осіб 
з їх числа житлом та 
соціальним житлом на 
період до 2021 року 

Районний центр 
соціальних служб 

для сім’ї, дітей  
та молоді 

Рішення 37 сесії 
районної ради                 
VII  скликання 
від 20 грудня                       

2019 року №485  

2020-2021 

30.  Районна програма со-
ціального захисту людей 
похилого віку, осіб з 
інвалідністю та підтримки 
сім’ї, утвердження гендер-
ної рівності та протидії 
торгівлі людьми на 2020 -
2023 роки 

Управління 
соціального захисту 
населення районної 

державної 
адміністрації 

Рішення 37 сесії 
районної ради                 
VII  скликання 
від 20 грудня                       

2019 року №486 

2020-2023 

http://berrayrada.ks.ua/upload/file/01092016161001.doc
http://berrayrada.ks.ua/upload/file/01092016161001.doc
http://berrayrada.ks.ua/upload/file/01092016161001.doc
http://berrayrada.ks.ua/upload/file/01092016161001.doc
http://berrayrada.ks.ua/upload/file/01092016161001.doc
http://berrayrada.ks.ua/upload/file/01092016161001.doc
http://berrayrada.ks.ua/upload/file/01092016161001.doc
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31.  Програма організації допо-

моги Бериславському від-

ділу  поліції Головного 

управління  Національної 

поліції в Херсонській  

області «Безпечний район/ 

середовище»  у протидії 

злочинності і забезпеченні 

публічної безпеки та право-

порядку  на території райо-

ну на 2020-2021 роки  

Бериславський 

відділ поліції Голов-

ного управління 

Національної поліції 

в Херсонській 

області 

Рішення 37 сесії 

районної ради                 

VII  скликання 

від 20 грудня                       

2019 року №487 

2020-2021 

32.  Програма  організації допо-
моги  Бериславському ра-
йонному відділу філії Дер-
жавної установи  «Центр 
пробації» в Херсонській 
області у протидії пов-
торній злочинності, виправ-
ленні засуджених та забез-
печення суду інформацією, 
що характеризує обвинува-
чених на території району 
на 2020-2021 роки 

Бериславський 
районний відділ філії 
Державної установи  

«Центр пробації»                   
в Херсонській 

області 

Рішення 37 сесії 
районної ради                 
VII  скликання 
від 20 грудня                       

2019 року №488  

2020-2021 

33.  Районна програма забезпе-

чення виконання районною 

державною адміністрацією 

повноважень, делегованих                     

їй районною радою                       

на 2020 рік 

Бериславська 

районна державна 

адміністрація 

Рішення 37 сесії 

районної ради                 

VII  скликання 

від 20 грудня                       

2019 року №489 

2020 

 

 
 


