
Протягом звітного періоду сектором економіки, інвестицій і 
комунального майна розроблено та затверджено 53 рішень селищної ради, 
схвалено виконавчим комітетом селищної ради 21 проект рішень селищної 
ради, затверджено виконавчим комітетом селищної ради 28 рішень, 
підготовлено та затверджено 3 розпорядження селищного голови. Створено 6 
робочих груп та комісій селищної ради, а саме:

- Комісія зі встановлення факту отруєння бджіл;
- Робоча група з ліквідації та запобігання несанкціонованої торгівлі у 

невстановлених місцях на території Зарічненської селищної 
територіальної громади;

- Робоча група з питань легалізації тіньової зайнятості та заробітної 
плати найманих працівників, забезпечення реалізації рішень 
спрямованих на підвищення рівня оплати праці, дотримання норм 
законодавства в частині мінімальної заробітної плати, та з питань 
забезпечення податкових та інших надходжень;

- Робочої групи з організації контролю за використанням лімітів, 
заготівлею лісових ресурсів та справляння збору за спеціальне 
використання лісових ресурсів та при здійсненні побічних лісових 
користувань та заготівлі другорядних лісових матеріалів;

- Робоча група з розробки Стратегії розвитку Зарічненської селищної 
територіальної громади на період 2022 - 2027 роки;

- Робоча група з проведення стратегічної екологічної оцінки Стратегії 
розвитку Зарічненської селищної територіальної громади на період 
2022 - 2027 роки.

Щоденно проводилось опрацювання вхідної документації та 
здійснювалась підготовка інформацій, пропозицій, розпоряджень, програм та 
заходів на виконання документів органів вищого рівня. Забезпечено участь у 
роботі робочих комісій, проведенні нарад, вебінарів, перевірок.

З метою розвитку провідних галузей виробничої та соціальної сфери 
розроблено та затверджено рішенням Зарічненської селищної ради від 
24.12.2020 № 47/1-2020 “Програму соціально-економічного, культурного та



іншого розвитку Зарічненської селищної ради на 2021 рік”. Протягом звітного 
періоду розроблено та затверджено рішенням селищної ради 17 програм, які 
реалізуються на території громади у 2021 році.

Сформований Паспорт Зарічненської селищної територіальної громади, 
який розміщений на офіційному сайті селищної ради.

З метою створення оптимальної моделі розвитку місцевого 
самоврядування, вирішення проблемних питань життєзабезпечення населених 
пунктів територіальної громади розроблено та затверджено рішенням селищної 
ради від 11.06.2021 року № 297/9-2021 Перспективний план розвитку 
Зарічненської селищної територіальної громади на 2021-2023 роки.

Проведено 4 засідання Робочої групи з розробки Стратегії розвитку 
Зарічненської селищної територіальної громади на 2022-2027 року. Робота по 
створенню Стратегії розвитку знаходиться на завершальній стадії, матеріали 
розміщені на офіційному сайті селищної ради за посиланням 
https://zartg.com.ua/7page іс!=21451.

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності», рішенням селищної ради від
10.12.2020 року № 33/1-2020 затверджено план діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів Зарічненської селищної ради на 2021 рік, до переліку якого, 
з урахуванням змін, увійшло 11 рішень селищної ради, які мають регуляторний 
характер. Протягом 2021 року прийнято 4 рішення селищної ради, що носять 
регуляторний характер, а саме:
-  “Про встановлення єдиного податку на території Зарічненської селищної 
територіальної громади” від 14.07.2021 № 526/10-2021;
- “Про встановлення податку на землю на території Зарічненської селищної 
територіальної громади” від 14.07.2021 № 527/10-2021;
- “Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки на території Зарічненської селищної територіальної громади” від
14.07.2021 № 529/10-2021;
- “Про встановлення туристичного збору на території Зарічненської селищної 
територіальної громади” від 14.07.2021 № 528/10-2021.

При прийнятті рішень проводилась процедура оприлюднення 
відповідних проектів регуляторних актів та аналізу регуляторного впливу, 
обговорення за участю представників громадськості, погодження 
Антимонопольного комітету України. Інформація щодо ставок та податкових 
пільг зі сплати місцевих податків і зборів у встановленому порядку та у 
визначені терміни надіслана Головному управлінню ДПС у Рівненській області. 
Прийняті рішення оприлюднені на офіційному сайті селищної ради.

Виконавчим комітетом селищної ради прийнято рішення “Про 
затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території

https://zartg.com.ua/7page_%d1%96%d1%81!=21451


Зарічненської селищної територіальної громади” від 19.08.2021 № 148, яке 
носить регуляторний характер, попередньо пройшовши процедуру згідно 
чинного законодавства.

Сформований перелік .нерухомого майна комунальної власності 
Зарічненської селищної територіальної громади. Проект рішення “Про 
затвердження переліку об’єктів нерухомого майна комунальної власності 
Зарічненської селищної територіальної громади” поданий на розгляд чергової 
сесії селищної ради. Проводиться аналіз ефективного використання об’єктів 
комунальної власності громади. Станом на 01.12.2021 року проведена 
інвентаризація об’єктів нерухомого майна комунальної власності Зарічненської 
селищної територіальної громади.

Здійснюється контроль за управлінням майном комунальної власності 
установ та підприємств територіальної громади. Надається методична допомога 
комунальним підприємствам з питань комунальної власності та передачі в 
оренду нерухомого майна, яке закріплене за ними на праві господарського 
відання або оперативного управління. Проводиться робота щодо передачі в 
оренду нерухомого майна комунальної власності Зарічненської селищної ради 
згідно чинного законодавства.

Здійснюється погодження фінансових планів комунальних підприємств 
(у тому числі некомерційних) селищної ради та проводиться моніторинг 
виконання комунальними підприємствами показників фінансового плану у 
звітному періоді.

Здійснено 2 виїздні перевірки заготівлі природних рослинних ресурсів на 
території сіл Новорічиця, Річиця, Перекалля, Борове, Серники, Вичівка та 
Дібрівськ.

Проведено моніторинг пунктів збору врожаю, пунктів прийому молока, 
сільськогосподарської техніки, які проводять свою діяльність на території 
громади та відповідну інформацію надіслано до ГУ Державної податкової 
служби України в Рівненській області для подальшого опрацювання.

Щотижнево проводиться контроль з недопущення заборгованості із 
заробітної плати працівникам підприємств, організацій і установ Зарічненської 
селищної ради.

Для своєчасного врегулювання проблемних питань у галузі
промисловості здійснюється щомісячний моніторинг роботи промислових 
підприємств громади. Обсяг випуску промислової продукції в галузі 
виготовлення та переробки молочної продукції (масло вершкове жирністю до 
85%, спреди та суміші) ПАТ „Зарічненський молокозавод” за результатами 
2021 року склав 3949,7 тис. грн.



На території громади зареєстровано 7 фермерських господарств, діючі з 
яких: ФГ “Полісся”, ФГ “Балаклава” та ТОВ “Рівненське аграрне підприємство”. 
Протягом року проводиться моніторинг та збір інформації про діяльність 
сільськогосподарських підприємств громади.

Сектором економіки інвестицій і комунального майна селищної ради 
проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо дотримання вимог 
чинного законодавства з питань торгівлі. У громаді функціонує 272 
підприємств торгівлі і ресторанного господарства та 1 ринок з продажу 
продовольчих та непродовольчих товарів. Зареєстровано 562 фізичних осіб - 
суб’єктів підприємницької діяльності. Проводиться роз’яснювальна робота з 
роботодавцями щодо ведення соціально відповідального бізнесу, легалізації 
“тіньової” зайнятості, детінізації заробітної плати найманих працівників.

Проведений моніторинг мережі об’єктів торгівлі та зберігання пального, 
власників металевих бочок для виготовлення дерев’яного вугілля, суб’єктів 
господарювання, які проводять господарську діяльність з роздрібної торгівлі 
лікарськими засобами, підприємств торгівлі та закладів ресторанного 
господарства, лісопильних та деревообробних підприємств, розміщених на 
території Зарічненської селищної територіальної громади.

Проводиться щомісячний моніторинг цінової ситуації в регіоні.

Проведена інформаційна кампанія серед пасічників громади щодо 
виготовлення ними ветеринарно-санітарних паспортів згідно вимог, 
затверджених наказом Мінекономіки України від 19.02.2021 № 338 “Про деякі 
питання у сфері бджільництва” та здійснено прийом документів від населення 
для отримання передбаченої в державному бюджеті на 2021 рік спеціальної 
бюджетної дотації за наявні бджолосім’ї. За звітний період звернулись 52 
пасичники для оформлення бюджетної дотації, в яких утримується 1282 
бджолосім’ї, яким у 2021 році нарахована дотація в сумі 256,4 тис. грн.

Завідувач сектору економіки, 
інвестицій і комунального майна Ірина ПОЛЮХОВИЧ


