
 
 
 
 

Про підсумки соціально-економічно-
го розвитку області за 2018 рік та 
основні напрями роботи у 2019 році 

 
 

На підставі статей 6, 17, 33, 35 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, відповідно до розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 22.03.2019 № 28/2019-р/к “Про відпустку голови обласної 
державної адміністрації В. Лозового”, враховуючи інформацію про підсумки 
соціально-економічного розвитку області за 2018 рік та основні напрями ро-
боти у 2019 році (додається): 

1. Відзначити, що протягом звітного періоду обласною, районними держав-
ними 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: 

1) детально проаналізувати та підвести підсумки роботи за 2018 рік у 
відповідних сферах економічної діяльності, районах та містах обласного зна-
чення, вжити дієвих заходів щодо усунення виявлених негативних тенденцій; 

2) визначити нагальні проблеми, що заважають соціально-економічному 
розвитку відповідних територій та галузей, передбачивши конкретні шляхи їх 
вирішення у програмах соціально-економічного розвитку районів, міст та 
області на 2019 рік, та подати їх у встановленому порядку на розгляд 
відповідних місцевих рад; 

3) забезпечити здійснення публічних закупівель товарів та послуг на 
суму більш як 20,0 тис. грн виключно через систему електронних державних 
закупівель. 
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3. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським 
(міст обласного значення) головам, керівникам інших органів місцевого само-
врядування: 

1) забезпечити відповідність повноважень щодо здійснення витрат бюд-
жету обсягам надходжень до бюджету на 2019 рік; 

2) вжити заходів щодо оформлення землекористувачами права користу-
вання земельними ділянками, які використовуються без правовстановлюючих 
документів та під будівлями і спорудами; 

3) продовжити роботу щодо здійснення заходів, спрямованих на легалі-
зацію заробітної плати та забезпечення пенсійних прав застрахованих осіб; 

4) спільно з контролюючими органами вжити заходів із погашення 
заборгованості з виплати заробітної плати та сплати страхових внесків. 

4. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським 
(міст обласного значення) головам: 

1) завершити паспортизацію місць видалення відходів (сміттєзвалищ 
населених пунктів); 

2) забезпечити своєчасне надання статусу дітям-сиротам, дітям, позбав-
леним батьківського піклування, ведення їх обліку та влаштування до сімей-
них форм виховання; 

3) забезпечити організацію роботи щодо обстеження захисних споруд 
цивільного захисту, які пройшли технічну інвентаризацію та оцінені як “обме-
жено готові” та “не готові”, та вжити заходів з відновлення їх функціонування 
і дообладнання необхідним майном; 

4) продовжити проведення ремонтно-реставраційних робіт на аварійних 
пам’ятках культурної спадщини та виготовлення науково-проектної докумен-
тації; 

5) активізувати роботу щодо погашення заборгованості за житлово-
комунальні послуги. 

5. Головам Дунаєвецької, Новоушицької, Славутської та Шепетівської 
районних державних адміністрацій забезпечити проведення необхідної органі-
заційної роботи щодо нарощування обсягів виробництва продукції тварин-
ництва. 

6. Головам Ізяславської, Старокостянтинівської, Віньковецької районних 
державних адміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного значення) 
головам активізувати роботу з упровадження реформи децентралізації. 

7. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації, го-
ловам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським (міст облас-
ного значення) головам, сільським, селищним, міським головам: 

1) активізувати роботу щодо реалізації програми “місцевих стимулів” 
для створення належних умов праці (доплати і надбавки до зарплати медич-
ному персоналу за рахунок місцевих бюджетів, забезпечення житлом, пільго-
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вим проїздом, виділення кредитів на будівництво житла, оплату комунальних 
послуг тощо); 

2) провести реорганізацію медичних закладів, що надають вторинну 
спеціалізовану та третинну високоспеціалізовану допомогу, у комунальні 
некомерційні підприємства. 

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

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

2) забезпечити створення рівного доступу до якісної освіти дітей з особ-
ливими освітніми потребами, з урахуванням реальних запитів батьків, безпо-
середньо за місцем проживання дітей; 

3) забезпечити створення умов для навчання дітей з особливими освіт-
німи потребами у закладах професійної (професійно-технічної) та позашкіль-
ної освіти. 

9. 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 28 січня 2020 року для подальшого узагальнення та інформування обласної 
державної адміністрації до 04 лютого 2020 року. 

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Перший заступник  
голови адміністрації               В. Кальніченко 


