
 
 
 
 
Про підсумки соціально-економічно-
го розвитку області за перше півріччя 
2018 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 2018 року (додається): 

1. Відзначити, що протягом першого півріччя 2018 року обласною, район-
ними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування вжито 
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 органам місцевого самоврядування, територіальним під-
розділам центральних органів виконавчої влади детально проаналізувати та 
підвести підсумки роботи за перше півріччя 2018 року у відповідних сферах 
економічної діяльності та до кінця серпня поточного року вжити дієвих 
заходів щодо усунення виявлених негативних тенденцій.  

3. Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструк-
тури обласної державної адміністрації спільно з райдержадміністраціями та 
органами місцевого самоврядування проводити моніторинг показників со-
ціально-економічного розвитку територій, виявляти негативні тенденції до 
зниження показників та вживати заходів щодо їх усунення. 

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

1) під час виконання бюджету забезпечити проведення своєчасної та у 
повному обсязі оплати праці працівникам бюджетних установ та розрахунків 
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за енергоносії і комунальні послуги, які споживаються бюджетними устано-
вами, не допускаючи заборгованості з таких виплат; 

2) провести аналіз діяльності підприємств, які функціонують на підві-
домчих територіях, вжити заходів щодо впровадження нових виробництв та 
створення нових робочих місць; 

3) вжити заходів щодо активізації роботи з використання коштів міс-
цевих бюджетів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомо-
більних доріг; 

4) до 01 вересня 2018 року провести наради з представниками контро-
люючих органів та автомобільними перевізниками щодо поліпшення стану 
пасажирських перевезень, та посилення контролю за діяльністю автомобіль-
них перевізників, які працюють поза межами правового поля, так званих 
“нелегалів”; 

5) забезпечити посилення контролю за дотриманням законодавства у 
сфері охорони культурної спадщини та проведення реставраційних робіт на 
пам’ятках культурної спадщини.  

5. Рекомендувати Городоцькому міському, Білогірському, Грицівському, 
Вовковинецькому, Смотрицькому селищним та Шаровечківському сільському 
головам протягом ІІІ кварталу поточного року розробити та затвердити комп-
лексні програми цивільного захисту населення і територій на 2018-2022 роки. 

6. Кальніченку В.І., першому заступнику голови, Гриневичу Ю.В., ди-
ректору Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструк-
тури обласної державної адміністрації, за участю відповідних структурних 
підрозділів облдержадміністрації протягом ІІІ кварталу 2018 року з виїздом на 
місце надати методично-практичну допомогу Старосинявській ОТГ щодо 
проблем та перспектив соціально-економічного розвитку громади. 

7. Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, голо-
вам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським (міст облас-
ного значення) головам, сільським, селищним, міським головам продовжити 
роботу зі створення опорних загальноосвітніх навчальних закладів шляхом 
об’єднання малокомплектних шкіл, зміни їх типу та/або ступеня, реорганізації. 

8. Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ре-
сурсів обласної державної адміністрації, головам районних державних адміні-
страцій: 

1) здійснити необхідну організаційну роботу щодо своєчасного прове-
дення комплексу збиральних робіт та сівби озимих культур урожаю 2019 року; 

2) сприяти реалізації інвестиційних проектів та збільшенню капітальних 
інвестицій у розвиток агропромислового комплексу. 

9. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації, го-
ловам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським (міст облас-
ного значення) головам, сільським, селищним, міським головам продовжити 
роботу щодо поліпшення матеріально-технічної бази лікувально-профілактич-
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них закладів області, у тому числі забезпечення комп’ютерною технікою для 
роботи лікарів щодо укладання декларацій з населенням. 

10. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, район-
ним державним адміністраціям, рекомендувати іншим виконавцям розпоряд-
ження про результати проведеної роботи поінформувати Департамент еко-
номічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної 
адміністрації до 25 січня 2019 року для подальшого узагальнення та інфор-
мування обласної державної адміністрації до 01 лютого 2019 року. 

11. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації             В. Лозовий 


