
 
 
 
 
Про стан розвитку сільських 
територій області 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації, відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністра-
ції від 26.12.2016 № 150/2016-р/к “Про відпустку голови обласної державної адмі-
ністрації О. Корнійчука”, враховуючи інформацію про стан розвитку сільських 
територій області (додається): 

1. Відзначити, що обласною, районними державними адміністраціями 
вжито певних заходів щодо забезпечення комплексного розвитку сільських 
територій області та відповідного життєвого рівня сільського населення. 

2. Департаменту агропромислового розвитку обласної, головам район-
них державних адміністрацій: 

2.1. Спільно із структурними підрозділами відповідно до повноважень 
розробити та затвердити обласні, районні плани заходів щодо комплексного 
розвитку сільських територій та підвищення якості життя сільського населен-
ня з урахуванням розширення видів діяльності на селі, розвитку малого та 
середнього підприємництва, про що поінформувати обласну державну адмі-
ністрацію до 30 березня 2017 року. 

2.2. Сприяти розвитку інфраструктури аграрного ринку та створенню 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 

2.3. Спільно з Департаментом соціального захисту населення облдерж-
адміністрації здійснювати моніторинг рівня оплати праці суб’єктів господа-
рювання. 

2.4. Проводити постійний аналіз  розміру орендної плати за землю та 
своєчасності її виплати. 

3. Головам районних державних адміністрацій провести роботу з орга-
нами місцевого самоврядування шодо: 
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3.1. Завершення протягом 2017 року паспортизації сільських сміттє-
звалищ твердих побутових відходів. 

3.2. Поліпшення інфраструктури села, матеріально-технічної бази закла-
дів охорони здоров’я, освіти, соціально-культурного та спортивного призна-
чення. 

3.3. Вжиття заходів зі сприяння закріпленню молодих спеціалістів на 
селі, зокрема у закладах охорони здоров’я, шляхом створення відповідних 
умов. 

4. З метою збільшення надходжень до місцевих бюджетів рекомендувати 
головам об’єднаних територіальних громад, селищним та сільським головам 
переглянути рішення місцевих рад щодо розміру місцевих податків і зборів, у 
тому числі земельного податку, податку на нерухоме майно. 

5. Структурним підрозділам облдержадміністрації, районним державним 
адміністраціям, рекомендувати органам місцевого самоврядування про 
результати проведеної роботи інформувати Департамент агропромислового 
розвитку протягом 2017 року щоквартально до 15 числа місяця, наступного за 
звітним, для подальшого інформування обласної державної адміністрації. 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


