
 
 
 
 
Про підсумки соціально-економічного 
розвитку області за 2017 рік та основні 
напрями роботи на 2018 рік 

 
 

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

1. Відзначити, що протягом звітного періоду обласною, районними держав-
ними адміністраціями, органами місцевого самоврядування вжито необхідних 
заходів щодо забезпечення комплексного розвитку регіону та відповідних 
територій, належного життєвого рівня населення та збереження стабільної 
суспільно-політичної ситуації. 

2. Структурним підрозділам обласної, районним державним адміністра-
ціям, рекомендувати виконавчим органам органів місцевого самоврядування, 
територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади:  

2.1. Детально проаналізувати та підвести підсумки роботи за 2017 рік 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. 

3. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським 
(міст обласного значення) головам, керівникам інших органів місцевого само-
врядування: 

3.1. Забезпечити відповідність повноважень щодо здійснення витрат 
бюджету обсягам надходжень до бюджету на 2018 рік. 

3.2. Затвердити плани заходів щодо наповнення місцевих бюджетів у 
2018 році. 
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3.3. Провести аналіз діяльності підприємств, які функціонують на підві-
домчих територіях, вжити заходів щодо впровадження нових виробництв та 
створення нових робочих місць. 

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

3.5. Забезпечити постійне оновлення інформації щодо інвестиційної діяль-
ності та інвестиційних пропозицій на офіційних веб-сайтах райдержадміні-
страцій, органів місцевого самоврядування, періодично оновлювати інвести-
ційні паспорти територій, рекламно-іміджеву продукцію, інформаційно-пре-
зентаційні матеріали. 

3.6. Проводити роз’яснювальну роботу з керівниками суб’єктів господа-
рювання щодо недопущення фактів “тіньової зайнятості” та посилення відпо-
відальності роботодавця за використання праці без належного оформлення. 

3.7. Забезпечити проведення обстеження суб’єктів господарської діяль-
ності щодо додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення тру-
дових відносин, погашення заборгованості та повноти сплати податків, зборів і 
обов’язкових платежів. 

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

3.9. Вжити заходів щодо забезпечення стовідсоткового оснащення жит-
лових будинків з централізованим теплопостачанням та водопостачанням 
засобами обліку теплової енергії і води та розрахунків підприємств житлово-
комунального господарства за енергоносії (природний газ та електроенергію). 

3.10. Забезпечити впровадження системи енергетичного моніторингу у 
бюджетних установах. 

4. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст облас-
ного значення) головам: 

4.1. Протягом 2018 року створити чергові служби для забезпечення опе-
ративного збору, оброблення, аналізу інформації та координації дій у разі за-
грози або виникнення надзвичайних ситуацій. 

4.2. Спільно з балансоутримувачами захисних споруд цивільного захисту 
забезпечити виконання робіт з приведення їх у стан, готовий до використання 
за призначенням. 

4.3. Провести роботу із залучення коштів місцевих фондів охорони нав-
колишнього природного середовища на виготовлення проектної (землевпо-
рядної) документації по винесенню в натуру (на місцевості) меж територій 
природно-заповідного фонду та природоохоронного призначення в межах 
населених пунктів, з метою охорони об’єктів природно-заповідного фонду. 

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

4.5. Провести інвентаризацію діючих сміттєзвалищ і полігонів з визна-
ченням перспективи щодо закриття, рекультивації чи тимчасової експлуатації. 
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5. Рекомендувати Слобідсько-Кульчіївецькому, Олешинському, Солоб-
ковецькому, Жванецькому, Крупецькому, Баламутівському сільським, Старо-
ушицькому, Смотрицькому, Вовковинецькому, Грицівському, Антонінському 
селищним та Городоцькому міському головам до 01 серпня поточного року 
забезпечити створення структурних підрозділів, або визначити посадову особу 
з питань цивільного захисту населення. 

6. Департаменту охорони здоров’я обласної, головам районних держаних 
адміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного значення) головам, 
керівникам інших органів місцевого самоврядування забезпечити: 

6.1. Подальший розвиток первинної медико-санітарної допомоги шляхом 
розширення мережі відокремлених лікарських амбулаторій у сільській місце-
вості та містах. 

6.2. Поліпшення матеріально-технічної бази лікарських амбулаторій 
шляхом будівництва нових приміщень та реконструкції і капітальних ремонтів 
наявних. 

6.3. Належне оснащення амбулаторій загальної практики/сімейної меди-
цини медичним обладнанням, автотранспортом. 

6.4. Реалізацію програми “місцевих стимулів” для поліпшення кадрової 
ситуації, у першу чергу, у сільській місцевості. 

7. Департаменту освіти і науки обласної, головам районних державних 
адміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного значення) головам, 
сільським, селищним, міським головам: 

7.1. Продовжити роботу щодо розширення мережі дошкільних навчаль-
них закладів та створення додаткових місць для дошкільнят у функціонуючих 
навчальних закладах. 

7.2. Передбачити кошти місцевих бюджетів на виконання робіт з енерго-
ефективності у закладах освіти. 

7.3. Забезпечити подальше розширення мережі класів та груп з інклю-
зивною освітою в навчальних закладах області для соціальної адаптації дітей з 
особливими освітніми потребами. 

8. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним 
державним адміністраціям, рекомендувати іншим виконавцям розпорядження 
про результати проведеної роботи поінформувати Департамент економічного 
розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації до 21 січня 
2019 року для подальшого узагальнення та інформування обласної державної 
адміністрації до 30 січня 2019 року. 

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


