
 
 
 

Про підсумки соціально-економічного 
розвитку області за перше півріччя 
2019 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 2019 року (додається): 

1. Відзначити, що протягом першого півріччя 2019 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 і до 
кінця серпня поточного року підвести підсумки роботи за перше півріччя 
2019 року у відповідних сферах економічної діяльності, районах та містах 
обласного значення, вжити дієвих заходів щодо усунення виявлених негатив-
них тенденцій. 

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

1) провести аналіз діяльності промислових підприємств, які функціо-
нують на підвідомчих територіях, вжити заходів щодо відкриття нових 
виробництв та створення нових робочих місць; 

2) активізувати роботу робочих груп з питань легалізації виплати заро-
бітної плати і зайнятості населення; 

3) провести відповідну роботу щодо підвищення ефективності очищення 
стічних вод населених пунктів; 

4) активізувати роботу щодо використання коштів місцевих екологічних 
фондів за напрямами, визначеними Переліком видів діяльності, що належать 
до природоохоронних заходів; 
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5) забезпечити завершення виконання заходів з ліквідації наслідків під-
топлень, відновлення гідротехнічних споруд та організацію належного життє-
забезпечення населення. 

4. Управлінню регіонального розвитку та будівництва облдержадміні-
страції активізувати роботу щодо використання коштів субвенцій з держав-
ного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, 
реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користу-
вання місцевого значення та здійснення заходів, спрямованих на розвиток 
системи охорони здоров’я у сільській місцевості. 

5. Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адмі-
ністрації, головам районних державних адміністрацій здійснити необхідну 
організаційну роботу щодо своєчасного проведення комплексу збиральних 
робіт та сівби озимих культур урожаю 2020 року. 

6. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації, го-
ловам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським (міст облас-
ного значення) головам, керівникам інших органів місцевого самоврядування: 

1) забезпечити завершення будівництва та оснащення 27 амбулаторій 
загальної практики-сімейної медицини; 

2) продовжити роботу щодо покращення матеріально-технічної бази 
закладів охорони здоров’я та забезпечення їх сучасною високотехнологічною 
апаратурою. 

7. Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, голо-
вам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським (міст облас-
ного значення) головам, керівникам інших органів місцевого самоврядування: 

1) забезпечити розширення мережі інклюзивно-ресурсних центрів відпо-
відно до кількості дітей; 

2) підвищити рівень забезпечення транспортними послугами учнів 
сільської місцевості. 

8. 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 05 лютого 2020 року для подальшого узагальнення та інформування 
обласної державної адміністрації до 12 лютого 2020 року. 

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників 
голови відповідно до розподілу обов’язків, керівника апарату обласної державної 
адміністрації. 
 
 
Тимчасово виконувач обов’язків  
голови адміністрації  В. Кальніченко 


