
 
 
 
 
Про роботу облдержадміністрації по 
забезпеченню соціально-економічного 
розвитку області у 2016 році та ос-
новні напрями роботи у 2017 році 

 
 

На підставі статей 6, 17, 33, 35, 39 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, враховуючи інформацію щодо забезпечення соціально-еконо-
мічного розвитку області за 2016 рік та основні напрями роботи у 2017 році 
(додається): 

1. Відзначити, що протягом 2016 року обласною, районними держав-
ними адміністраціями, виконавчими комітетами міських (міст обласного зна-
чення) рад вжито необхідних заходів щодо забезпечення комплексного роз-
витку регіону, належного життєвого рівня населення та збереження стабільної 
суспільно-політичної ситуації. 

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

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

2.2. Визначити нагальні проблеми, що гальмують соціально-економічний 
розвиток відповідних територій та галузей, передбачивши конкретні шляхи їх 
вирішення у програмах соціально-економічного розвитку районів, міст на 
2017 рік, подавши їх у встановленому порядку на розгляд відповідних міс-
цевих рад. 
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3. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським 
(міст обласного значення) головам: 

3.1. З метою забезпечення виконання планових показників місцевих 
бюджетів за доходами та видатками у поточному році розробити та затвердити 
плани заходів щодо наповнення місцевих бюджетів шляхом вишукування 
додаткових джерел надходжень, у тому числі за рахунок детінізації економіки 
та дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів і посилення 
фінансово-бюджетної дисципліни. 

3.2. Розглянути можливість розроблення місцевих схем формування 
екологічної мережі за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

3.3. Завершити роботи щодо паспортизації місць видалення відходів 
(сміттєзвалищ населених пунктів). 

4. Головам Чемеровецької, Полонської та Теофіпольської райдержадмі-
ністрацій забезпечити створення структурних підрозділів з питань цивільного 
захисту населення. 

5. Рекомендувати органам місцевого самоврядування вжити заходів що-
до забезпечення стовідсоткового оснащення житлових будинків з централізо-
ваним теплопостачанням та водопостачанням засобами обліку теплової енергії 
та води та розрахунків підприємств житлово-комунального господарства за 
енергоносії (природний газ та електроенергію) у повному обсязі. 

6. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати сільським, селищним, 
міським головам, обраним об’єднаними територіальними громадами, до 01 жовтня 
2017 року визначити необхідну кількість пожежно-рятувальних підрозділів 
(пожежних частин) місцевої і добровільної пожежної охорони в об’єднаних 
територіальних громадах та фінансово-економічне обґрунтування їх створення 
й утримання. 

7. Рекомендувати сільським, селищним, міським головам, обраним 
об’єднаними територіальними громадами, забезпечити створення структурних 
підрозділів (або призначення окремих посадових осіб) з питань цивільного 
захисту населення. 

8. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, районним держав-
ним адміністраціям, рекомендувати виконавчим комітетам міських (міст об-
ласного значення) рад: 

8.1. Вжити заходів щодо удосконалення мережі загальноосвітніх нав-
чальних закладів шляхом їх оптимізації та створення опорних шкіл. 

8.2. Сприяти виділенню коштів з місцевих бюджетів для придбання 
шкільних автобусів на засадах співфінансування: 70% – за рахунок залишків 
освітньої субвенції, 30% – за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

9. Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, район-
ним державним адміністраціям сприяти реалізації інвестиційних проектів у 
галузі тваринництва, зокрема, будівництва та реконструкції тваринницьких 
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ферм і комплексів із упровадженням передових технологій у годівлі та утри-
манні сільськогосподарських тварин та птиці. 

10. Управлінню культури, національностей релігій та туризму облдерж-
адміністрації у межах повноважень сприяти завершенню будівництва Хмель-
ницького музичного училища їм. В. Заремби. 

11. Рекомендувати управлінню Держпраці, головним управлінням Пен-
сійного фонду України, Державної фіскальної служби в області активізувати 
роботу щодо легалізації заробітної плати та виконання плану заходів щодо 
координації спільних дій з виявлення фактів використання праці неофор-
млених працівників. 

12. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, головам район-
них державних адміністрації: 

12.1. Продовжити оптимізацію ліжкового фонду цілодобових стаціонарів 
та приведення його у відповідність до реальних потреб населення. 

12.2. Забезпечити належне оснащення амбулаторій загальної практики-
сімейної медицини необхідним медичним обладнанням, автотранспортом. 

13. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, район-
ним державним адміністраціям, рекомендувати іншим виконавцям про ре-
зультати проведеної роботи поінформувати Департамент економічного роз-
витку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації до 30 січня 
2018 року для подальшого інформування керівництва обласної державної 
адміністрації до 06 лютого 2018 року. 

14. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступни-
ків голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’яз-
ків. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


