
 
 
 
 

Про підсумки соціально-економічного 
розвитку області за 9 місяців 2018 року 

 
 

На підставі статей 6, 17, 33, 35 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, враховуючи інформацію про підсумки соціально-економічного 
розвитку області за 9 місяців 2018 року (додається): 

1. Відзначити, що протягом звітного періоду обласною, районними дер-
жавними 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 9 місяців 2018 року у відповідних сферах еконо-
мічної діяльності та до кінця поточного року вжити дієвих заходів щодо 
усунення виявлених негативних тенденцій.  

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

1) активізувати роботу щодо використання субвенцій з державного бюд-
жету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій та формування інфраструктури об’єднаних тери-
торіальних громад; 

2) вжити заходів щодо приведення рішень про встановлення ставок із 
сплати земельного податку у відповідність до постанови Кабінету Міністрів 
України від 24 травня 2017 року № 483 “Про затвердження форми типових 
рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку” та 
затвердити ставки за лісові землі; 
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3) під час формування місцевих бюджетів на 2019 рік передбачити в 
межах наявного фінансового ресурсу асигнування на проведення ремонтно-
реставраційних робіт на пам’ятках місцевого значення та щойно виявлених 
об’єктах культурної спадщини; 

4) забезпечити організацію підготовки фахівців, що входять до складу 
штабів з ліквідації надзвичайних ситуацій, шляхом проведення з ними відпо-
відних занять та тренувань. 

4. Головам Дунаєвецької та Кам’янець-Подільської районних державних 
адміністрацій забезпечити проведення необхідної організаційної роботи щодо 
нарощення обсягів виробництва продукції тваринництва та птахівництва. 

5. Рекомендувати Наркевицькому та Чорноострівському селищним голо-
вам вжити заходів щодо прискорення реформування центрів первинної ме-
дико-санітарної допомоги в комунальні некомерційні підприємства. 

6. Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, голо-
вам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським (міст облас-
ного значення) головам, сільським, селищним, міським головам: 

1) забезпечити створення сучасної матеріально-технічної бази “Нової 
української школи”; 

2) створити умови для забезпечення системного кваліфікованого супро-
воду дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років через діяль-
ність інклюзивно-ресурсних центрів; 

3) вжити заходів щодо стовідсоткового забезпечення всіх закладів освіти 
області комп’ютерною технікою, підключення до мережі Інтернет з викори-
станням високошвидкісного доступу. 

7. 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 04 лютого 2019 року для подальшого узагальнення та інформування об-
ласної державної адміністрації до 11 лютого 2019 року. 

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


