
 
 
 
 
Про підсумки соціально-еко-
номічного розвитку області за 
перше півріччя 2016 року 

 
 

На підставі статей 6, 17, 33, 35 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, враховуючи інформацію про підсумки соціально-економічного 
розвитку області за перше півріччя 2016 року (додається): 

1. Відзначити, що протягом першого півріччя 2016 року обласною, район-
ними державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських (міст облас-
ного значення) рад вживалися заходи щодо забезпечення комплексного розвитку 
регіону, належного життєвого рівня населення та збереження стабільної 
суспільно-політичної ситуації. 

2. Структурним підрозділам обласної, районним державним адміністраціям, 
рекомендувати виконавчим комітетам міських (міст обласного значення) рад, 
територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади:  

2.1. Детально проаналізувати і до кінця серпня поточного року підвести 
підсумки роботи за перше півріччя 2016 року у відповідних сферах економічної 
діяльності, районах та містах обласного значення, вжити дієвих заходів щодо 
усунення виявлених негативних тенденцій.  

2.2. Визначити і здійснити додаткові заходи щодо підвищення відповідаль-
ності керівників та інших посадових осіб за забезпечення комплексного розвитку 
відповідних регіонів області та галузей. 

3. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським 
(міст обласного значення) головам: 

3.1. З метою виконання у поточному році планових показників місцевих 
бюджетів за доходами та видатками вжити заходів щодо погашення у повному 
обсязі недоїмки до місцевих бюджетів області. 

3.2. Вжити заходів щодо активізації роботи з використання коштів місцевих 
бюджетів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних 
доріг. 
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3.3. Продовжити інвентаризацію укладених договорів оренди у частині 
приведення розміру орендної плати у відповідність із статтею 288 Податкового 
кодексу України. 

3.4. Забезпечити постійний контроль за станом виконання робіт на соціаль-
но значущих об’єктах, вчасно вживати необхідних заходів щодо вирішення 
проблемних питань, які виникають у ході будівництва. 

3.5. Взяти під особистий контроль роботу щодо легалізації виплати заро-
бітної плати і трудових відносин, зокрема щодо суб’єктів господарювання, що 
мають високі валові доходи, великі площі сільськогосподарських угідь в обро-
бітку, але офіційно виплачують заробітну плату менше ніж розмір мінімальної 
заробітної плати, встановлений законодавством або на рівні мінімальної заро-
бітної плати. 

3.6. Проводити роз’яснювальну роботу щодо обов’язкового оформлення 
перевізниками трудових відносин з найманими працівниками, встановлення їм 
розміру оплати праці з урахуванням надбавки за класність відповідно до квалі-
фікаційного рівня виконуваної роботи, визначеного для професії “водій автотранс-
портних засобів”. 

3.7. Активізувати роботу щодо підготовки та поширення якісної інформації 
про інвестиційний потенціал відповідних адміністративних територій, взяти під 
особистий контроль розробку та впровадження заходів щодо їх розвитку та 
залучення ефективних інвестицій. Забезпечити сприяння потенційним інвесторам 
у вирішенні процедурних питань розміщення інвестицій. 

4. Головам Полонської та Кам’янець-Подільської районних державних 
адміністрацій, рекомендувати Шепетівському міському голові вжити необхідних 
заходів щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з діяльністю промис-
лових підприємств, зокрема добувної галузі. 

5. Керівникам структурних підрозділів обласної, головам районних дер-
жавних адміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного значення) головам 
та іншим органам місцевого самоврядування забезпечити з 01 серпня 2016 року 
здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг на суму більше як 3000,0 грн. 
виключно через систему електронних державних закупівель. 

6. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації, район-
ним державним адміністраціям, рекомендувати виконавчим комітетам міських 
(міст обласного значення) рад та іншим органам місцевого самоврядування про-
довжити розвиток первинної медико-санітарної допомоги шляхом розширення 
мережі і оснащення відокремлених лікарських амбулаторій у сільській місцевості 
та містах. 

7. Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адмі-
ністрації, районним державним адміністраціям здійснити організаційні заходи 
щодо своєчасного проведення комплексу збиральних робіт та сівби озимих 
культур урожаю 2017 року. 

8. Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури 
обласної державної адміністрації забезпечити щомісячний моніторинг показників 
соціально-економічного розвитку адміністративних територій та аналіз динаміки 
їх змін.  
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9. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним 
державним адміністраціям, рекомендувати іншим виконавцям розпорядження 
про результати проведеної роботи поінформувати Департамент економічного роз-
витку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації до 
30 січня 2017 року для подальшого узагальнення та інформування обласної дер-
жавної адміністрації до 06 лютого 2017 року. 

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


