
 
 
 
 

Про підсумки соціально-економічного 
розвитку області за січень-вересень 
2017 року 

 
 

На підставі статей 6, 17, 33, 35 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, враховуючи інформацію про підсумки соціально-економічного 
розвитку області за січень-вересень 2017 року (додається): 

1. Відзначити, що протягом звітного періоду обласною, районними держав-
ними адміністраціями, виконавчими комітетами міських (міст обласного зна-
чення) рад та сільських, селищних, міських рад, обраних об’єднаними тери-
торіальними громадами, вжито необхідних заходів щодо забезпечення комп-
лексного розвитку регіону, належного життєвого рівня населення та збере-
ження стабільної суспільно-політичної ситуації. 

2. Структурним підрозділам облдержадміністрації, районним державним 
адміністраціям, рекомендувати виконавчим комітетам міських (міст обласного 
значення) рад та сільських, селищних, міських рад, обраних об’єднаними тери-
торіальними громадами, територіальним підрозділам центральних органів ви-
конавчої влади:  

2.1. Детально проаналізувати та підвести підсумки роботи за січень-ве-
ресень 2017 року у відповідних сферах економічної діяльності та до кінця 
поточного року вжити заходів для покращення стану справ в економіці. 

2.2. Визначити нагальні проблеми, що заважають соціально-економіч-
ному розвитку відповідних територій та галузей, передбачивши конкретні 
шляхи їх вирішення у програмах соціально-економічного розвитку на 2018 рік, 
які в установленому порядку подати на розгляд відповідних місцевих рад. 

2.3. Забезпечити здійснення державних закупівель товарів та послуг на 
суму більше як 3,0 тис.грн. виключно через систему електронних державних 
закупівель. 
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2.4. Провести відповідну роботу з керівниками підвідомчих підприємств, 
установ та організацій щодо необхідності здійснення державних закупівель 
товарів і послуг вартістю до 200,0 тис.грн. та робіт вартістю до 1,5 млн.грн. 
через систему електронних державних закупівель. 

3. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським 
(міст обласного значення) головам, сільським, селищним, міським головам, 
обраним об’єднаними територіальними громадами: 

3.1. Провести аналіз діяльності підприємств, які функціонують на підві-
домчих територіях, вжити заходів щодо впровадження нових виробництв та 
створення нових робочих місць. 

3.2. Сприяти покращенню роботи суб’єктів господарювання, виходу на 
нові ринки збуту, залученню зовнішніх та внутрішніх інвестицій. 

3.3. До кінця поточного року розробити інвестиційні паспорти районів, 
міст та об’єднаних територіальних громад. 

3.4. Забезпечити відповідність повноважень щодо здійснення витрат 
бюджету обсягам надходжень до бюджету на 2017 рік. 

3.5. Забезпечити контроль за виконанням графіків погашення заборгова-
ності із виплати заробітної плати на підприємствах усіх форм власності. 

3.6. Взяти під особистих 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 нижче ніж розмір мінімальної 
заробітної плати, встановлений законодавством або на рівні мінімальної заро-
бітної плати. 

4. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським 
(міст обласного значення) головам до кінця 2017 року провести штабні трену-
вання із залученням евакуаційних органів, начальників спеціалізованих служб 
цивільного захисту, командирів військових частин з відпрацювання спільних 
дій щодо проведення евакуаційних заходів при виникненні надзвичайних си-
туацій на Хмельницькій АЕС, базах (арсеналах) зберігання боєприпасів та при-
йому евакуйованого населення. 

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

5.1. Вжити заходів зі сприяння нарощуванню обсягів сільськогосподар-
ського виробництва, зокрема щодо виробництва продукції тваринництва. 

5.2. Провести необхідну організаційну роботу щодо своєчасного прове-
дення комплексу збиральних робіт поточного року та сівби озимих культур 
урожаю 2018 року. 

6. Департаменту освіти і науки обласної, головам районних державних 
адміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного значення) головам, 
сільським, селищним, міським головам, обраним об’єднаними територіаль-
ними громадами: 
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6.1. Передбачити кошти з місцевих бюджетів на виконання робіт з 
енергоефективності закладів освіти. 

6.2. Продовжити роботу з розширення мережі дошкільних навчальних 
закладів та створення додаткових місць для дошкільнят у функціонуючих нав-
чальних закладах. 

7. Департаменту охорони здоров’я обласної, головам районних держав-
них адміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного значення) головам, 
сільським, селищним, міським головам, обраним об’єднаними територіаль-
ними громадами продовжити розвиток первинної медико-санітарної допомоги 
шляхом розширення мережі і оснащення відокремлених лікарських амбула-
торій у сільській місцевості та містах. 

8. Головам Теофіпольської, Полонської, Ізяславської, Деражнянської, 
Волочиської районних державних адміністрацій взяти під особистий контроль 
рівень захворюваності населення на туберкульоз на відповідних територіях. 

9. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним 
державним адміністраціям, рекомендувати іншим виконавцям розпорядження 
про результати проведеної роботи поінформувати Департамент економічного 
розвитку, промисловості та інфраструктури до 22 січня 2018 року для подаль-
шого узагальнення та інформування обласної державної адміністрації до 
29 січня 2018 року. 

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


