
 
 
 
 
Про стан розвитку промисловості 
Хмельницької області 

 
 

На підставі статей 6, 17, 21, 29, 33, 35 Закону України “Про місцеві дер-
жавні адміністрації”, враховуючи інформацію про стан розвитку промисло-
вості Хмельницької області (додається): 

1. Відзначити, що обласною, районними державними адміністраціями, 
органами місцевого самоврядування вжито заходів щодо забезпечення комп-
лексного розвитку промисловості регіону та відповідних територій. 

2. Департаментам економічного розвитку, промисловості та інфраструк-
тури, агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів обласної 
державної адміністрації спільно з райдержадміністраціями та органами місце-
вого самоврядування постійно проводити моніторинг показників розвитку 
промисловості, виявляти негативні тенденції до зниження показників та 
вживати заходів щодо їх усунення. 

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

1) провести аналіз діяльності підприємств, які функціонують на підві-
домчих територіях, вжити заходів щодо сприяння впровадженню нових вироб-
ництв та створенню робочих місць; 

2) вжити заходів щодо активізації роботи із залучення інвестицій з ме-
тою модернізації обладнання підприємств промисловості та впровадження ін-
новаційних технологій, а також сприяти реалізації існуючих інвестиційних 
проектів. 

4. Головам Білогірської, Городоцької, Шепетівської, Ярмолинецької 
районних державних адміністрацій проаналізувати діяльність промислових 
підприємств, розташованих на відповідних територіях, та надати пропозиції 
щодо можливих шляхів розвитку промисловості. 
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5. Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації спільно з: 
1) Хмельницьким обласним центром зайнятості налагодити співпрацю з 

керівниками промислових підприємств з метою формування замовлення на 
підготовку робітничих кадрів; 

2) керівниками промислових підприємств опрацювати питання щодо 
надання бази для проходження практики учнями закладів професійно-
технічної освіти. 

6. Департаменту соціального захисту населення обласної державної адмі-
ністрації проводити моніторинг виплати заробітної плати на промислових під-
приємствах області, які перебувають у колі статистичного спостереження. 

7. Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструк-
тури облдержадміністрації спільно з ПАТ “Укрзалізниця” вивчити питання 
щодо своєчасного відвантаження продукції промислових підприємств для 
запобігання виникненню збою графіків їх роботи та вжити відповідні заходи. 

8. Рекомендувати органам місцевого самоврядування розглянути можли-
вість зниження ставок місцевих податків з метою покращення інвестиційного 
клімату та розвитку промислового потенціалу області. 

9. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним 
державним адміністраціям, рекомендувати органами місцевого самовря-
дування та іншим виконавцям про результати проведеної роботи поінформу-
вати Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації до 25 січня 2019 року для подальшого узагальнення та 
інформування обласної державної адміністрації до 01 лютого 2019 року. 

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступни-
ка голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           В. Лозовий 


