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ПЛАН ЗАХОДІВ  
щодо розвитку сільських територій та підвищення якості життя  

сільського населення області на 2017 рік 
  

№ 
з/п Найменування заходу Виконавці Строк виконання 

1 2 3 4 
1 Вжити заходів щодо:   

1.1 Відкриття амбулаторій загальної практики/сімейної медицини в 
сільській місцевості з метою забезпеченості лікарськими амбу-
латоріями сільського населення відповідно до нормативу 3,3 на 
10 тис. населення та поліпшення доступності лікарської допомоги 

Департамент охорони здоров’я обл-
держадміністрації, районні державні 
адміністрації, органи місцевого само-
врядування 

Протягом 2017 року 

1.2 Забезпечення сільських амбулаторій загальної практики/сімейної 
медицини необхідним обладнанням та апаратурою згідно з табе-
лем оснащення цих закладів 

1.3 Забезпечення сільських лікарських амбулаторій загальної прак-
тики/сімейної медицини лікарськими кадрами 

1.4. Забезпечення центральних районних лікарень, які надають спе-
ціалізовану медичну допомогу сільському населенню, діагнос-
тичною та лікувальною апаратурою згідно із табелем оснащення 
ЦРЛ, у першу чергу рентгенологічною, ультразвуковою діагнос-
тикою, наркозно-дихальною, ендоскопічною та іншою (для функ-
ціональної, фізіотерапевтичної, лабораторної діагностики) 

1.5. Реалізації соціальних проектів розвитку житлово-комунального 
господарства у сільській місцевості 

Управління житлово-комунального го-
сподарства облдержадміністрації, рай-
держадміністрації 
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1 2 3 4 
1.6 Забезпечення кваліфікованими робітничими кадрами агроформу-

вань області 
Департамент агропромислового роз-
витку облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, обласний навчально-
курсовий комбінат 

Протягом 2017 року 

1.7 Забезпечення домогосподарств населення матеріально-техніч-
ними ресурсами, зокрема технікою для обробітку ґрунту 

Департамент агропромислового роз-
витку облдержадміністрації, райдерж-
адміністрацій, 1.8 Розвитку органічного виробництва 

1.9 Розвитку малих ферм (у тому числі сімейного типу) Департамент агропромислового роз-
витку облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, органи місцевого само-
врядування 

1.10 Розвитку інфраструктури аграрного ринку та створення сіль-
ськогосподарських обслуговуючих кооперативів 

2 У межах повноважень сприяти розвитку малого та середнього 
бізнесу на селі 

Структурні підрозділи облдержадміні-
страції, райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування 

3 Розвивати та поліпшувати якість надання послуг у сфері сіль-
ського зеленого туризму 

Управління культури, національностей, 
релігій та туризму облдержадміністра-
ції, органи місцевого самоврядування 

4 Проводити постійний моніторинг та аналіз розміру орендної 
плати та своєчасності її виплати 

Департамент агропромислового роз-
витку облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, органи місцевого само-
врядування 

5 Надавати консультативно-методологічноу допомогу у створенні 
інтегрованих центрів надання адміністративних послуг об’єд-
наних територіальних громад та формуванні віддалених робочих 
місць (для старост) 

Департамент економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури обл-
держадміністрації, райдержадміністрації, 
територіальні підрозділи центральних 
органів виконавчої влади 

6 Завершити паспортизацію сільських сміттєзвалищ твердих побу-
тових відходів 

Департамент екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування 
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7 Продовжити роботу щодо виготовлення проектної (землевпо-

рядної) документації по винесенню в натуру (на місцевості) меж 
територій природно-заповідного фонду та природоохоронного 
призначення з метою охорони об’єктів природно-заповідного 
фонду та водних об’єктів 

Департамент екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації 

Протягом 2017 року 

8 Здійснювати моніторинг рівня оплати праці суб’єктів господарю-
вання у сільській місцевості 

Департаменти соціального захисту 
населення, агропромислового розвитку 
облдержадміністрації, райдержадміні-
страції, органи місцевого самовряду-
вання 

9 Продовжити роботу щодо оптимізації мережі загальноосвітніх 
навчальних закладів сільської місцевості шляхом створення 
опорних загальноосвітніх навчальних закладів 

Департамент освіти і науки облдерж-
адміністрації 

До 01.09.2017 року 

10 Сприяти покращенню матеріально-технічної та навчально-мето-
дичної бази в загальноосвітніх навчальних закладах області, осна-
щенню комп’ютерним обладнанням, доступом до мережі Інтернет 

Департамент освіти і науки облдерж-
адміністрації 

Протягом 2017 року 

11 Проводити спільно з роботодавцями через засоби масової інфор-
мації профорієнтаційні заходи з учнівською молоддю з метою 
підвищення престижності та популяризації робітничих професій 
та соціального статусу робітника у суспільстві 

Департамент освіти і науки облдерж-
адміністрації 

12 Вжити заходів щодо проведення чемпіонату Хмельницької об-
ласті з футзалу серед команд колективів фізичної культури 
агроформувань та сільських фізкультурно-спортивних клубів 

Управління молоді та спорту облдерж-
адміністрації, райдержадміністрації  

Квітень-травень 
2017 року 

 
 

Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


