
 
 
 
 
Про підсумки соціально-економічно-
го розвитку області за перше півріччя 
2017 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 2017 року (додається): 

1. Відзначити, що протягом першого півріччя 2017 року обласною, район-
ними державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських (міст об-
ласного значення) рад та сільських, селищних, міських рад, обраних об’єдна-
ними територіальними громадами, вживалися заходи щодо забезпечення комп-
лексного розвитку регіону, належного життєвого рівня населення та збере-
ження стабільної суспільно-політичної ситуації. 

2. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним 
державним адміністраціям, рекомендувати виконавчим комітетам міських 
(міст обласного значення) рад та сільських, селищних, міських рад, обраних 
об’єднаними територіальними громадами, територіальним підрозділам цен-
тральних органів виконавчої влади:  

2.1. Детально проаналізувати і до кінця серпня поточного року підвести 
підсумки роботи за перше півріччя 2017 року у відповідних сферах еконо-
мічної діяльності та регіонах області, вжити дієвих заходів щодо усунення 
виявлених негативних тенденцій.  

2.2. Визначити і здійснити додаткові заходи щодо підвищення відпові-
дальності 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, сільським, селищним, міським головам, 
обраним об’єднаними територіальними громадами: 
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3.1. Спільно з контролюючими органами сприяти ефективній діяльності 
робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості насе-
лення з метою забезпечення оплати праці працівникам на рівні не менше міні-
мального розміру заробітної плати. 

3.2. Сприяти наповненню місцевих бюджетів шляхом пошуку додатко-
вих джерел надходжень до бюджетів, у тому числі за рахунок детінізації 
економіки. 

3.3. Вжити заходів щодо активізації роботи з використання коштів міс-
цевих бюджетів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомо-
більних доріг. 

3.4. Внести пропозиції щодо переліку вільних земельних ділянок (кате-
горії земель промисловості тощо, що розташовані за межами населених пунк-
тів), право оренди на які може передаватися на конкурентних засадах (зе-
мельних торгах), та до 27 жовтня 2017 року надати відповідну інформацію 
Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури об-
ласної державної адміністрації. 

3.5. Вжити заходів щодо впровадження системи енергоменеджменту у 
бюджетних закладах. 

3.6. Активізувати роботу щодо розрахунків за спожиту електроенергію 
та природний газ. 

4. Головам Білогірської, Славутської, Ізяславської, Шепетівської район-
них державних адміністрацій, рекомендувати Славутському та Ізяславському 
міським головам забезпечити виконання заходів з удосконалення місцевих 
систем оповіщення шляхом встановлення в населених пунктах акустичних 
сигнально-гучномовних систем. 

5. Головам Волочиської, Ізяславської, Кам’янець-Подільської, Чемеро-
вецької, Шепетівської районних державних адміністрацій, рекомендувати Ше-
петівському міському голові забезпечити завершення технічної інвентаризації 
захисних споруд цивільного захисту.  

6. Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, район-
ним державним адміністраціям, рекомендувати виконавчим комітетам міських 
(міст обласного значення) рад, сільським, селищним, міським головам, обра-
ним об’єднаними територіальними громадами сприяти:  

6.1. Подальшому розширенню мережі класів та груп з інклюзивною осві-
тою в навчальних закладах області для соціальної адаптації дітей з особливими 
освітніми потребами. 

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

7. Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адмі-
ністрації, районним державним адміністраціям: 
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7.1. Здійснити необхідну організаційну роботу щодо своєчасного про-
ведення комплексу збиральних робіт та сівби озимих культур урожаю 
2018 року.  

7.2. Сприяти реалізації інвестиційних проектів та збільшенню капіталь-
них інвестицій у розвиток агропромислового комплексу. 

8. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним 
державним адміністраціям, рекомендувати іншим виконавцям розпорядження 
про результати проведеної роботи поінформувати Департамент економічного 
розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації 
до 26 січня 2018 року для подальшого узагальнення та інформування обласної 
державної адміністрації до 02 лютого 2018 року. 

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


