Про підсумки соціально-економічного
розвитку області за 2019 рік та основні
напрями роботи у 2020 році

На підставі статей 6, 17, 33, 35 Закону України “Про місцеві державні
адміністрації”, враховуючи інформацію про підсумки соціально-економічного
розвитку області за 2019 рік (додається):
1. Відзначити, що протягом звітного періоду обласною, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування вжито заходів
щодо забезпечення комплексного розвитку регіону та відповідних територій,
належного життєвого рівня населення та збереження стабільної суспільнополітичної ситуації.
2. Структурним підрозділам обласної, районним державним адміністраціям, рекомендувати органам місцевого самоврядування, територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади детально проаналізувати і
підвести підсумки роботи за 2019 рік у відповідних сферах економічної діяльності, районах та містах обласного значення, об’єднаних територіальних
громадах, вжити дієвих заходів щодо усунення виявлених негативних тенденцій.
3. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським
(міст обласного значення) головам, керівникам інших органів місцевого самоврядування:
1) з метою наповнення місцевих бюджетів, отримання додаткових джерел надходжень до бюджетів затвердити плани заходів щодо наповнення
місцевих бюджетів у 2020 році, в яких визначити конкретні завдання та
виконавців, зокрема щодо детінізації фінансових потоків та легалізації ринку
праці, збільшення надходжень місцевих податків та зборів, скорочення податкового боргу до місцевих бюджетів;
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2) сприяти покращенню роботи суб’єктів господарювання, виходу їх на
нові ринки збуту, залученню зовнішніх та внутрішніх інвестицій;
3) взяти активну участь у підготовці та проведенні ІV Міжнародного
економічного форуму “Інвестиційні можливості Хмельниччини”;
4) під час виконання бюджету забезпечити проведення своєчасної та у
повному обсязі оплати праці працівникам бюджетних установ та розрахунків
за енергоносії і комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи заборгованості з таких виплат;
5) спільно з правоохоронними та контролюючими органами посилити
контроль щодо протидії нелегальному бізнесу, зокрема незаконному обігу та
роздрібній торгівлі пальним, обігу алкогольної продукції, видобутку корисних
копалин та випалюванню деревини;
6) посилити контроль щодо своєчасного надання статусу дітям, позбавленим батьківського піклування, вести облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та вживати заходів щодо влаштування їх до сімейних форм виховання;
7) провести відповідну роботу щодо підвищення ефективності очищення
стічних вод населених пунктів.
4. Рекомендувати міським (міст обласного значення) головам, сільським,
селищним, міським головам:
1) провести аналіз діяльності промислових підприємств, які функціонують на підвідомчих територіях, та вжити заходів щодо стимулювання
зростання обсягів виробництва промислової продукції;
2) під час формування місцевих бюджетів на 2020 рік передбачити видатки на паспортизацію об’єктів культурної спадщини та проведення реставраційних робіт на пам’ятках місцевого значення.
5. Рекомендувати головам Війтовецької, Вовковинецької, Дунаєвецької,
Наркевицької, Понінківської селищних, Ганнопільської, Китайгородської,
Крупецької, Розсошанської сільських, Полонської міської об’єднаних територіальних громад передбачити в місцевих бюджетах кошти для фінансування
консультаційних послуг державного підприємства “Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України” для впровадження
програмного комплексу “Інтегрована інформаційна система “Соціальна громада”.
6. Департаменту розвитку промисловості та агропромислового комплексу обласної державної адміністрації, головам районних державних адміністрацій сприяти розвитку малого та середнього підприємництва у сфері сільського господарства та розбудові інфраструктури аграрного ринку шляхом
створення сімейних фермерських господарств, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів тощо.
7. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації, головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським (міст облас-
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ного значення) головам продовжити реформування закладів охорони здоров’я
вторинної та третинної ланок та вжити заходів щодо покращення їх матеріально-технічної бази.
8. Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного значення) головам, сільським, селищним, міським головам:
1) провести роботу з популяризації серед працівників закладів деінституційного догляду та виховання дітей нових форм догляду та виховання: малі
(групові) дитячі будинки, будинки сімейного типу, патронажні сім’ї, опікунство та усиновлення в умовах деінституалізації;
2) створити умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами
у закладах професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти;
3) продовжити створення сучасної матеріально-технічної бази “Нової
української школи”.
9. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним
державним адміністраціям, рекомендувати іншим виконавцям розпорядження
про результати проведеної роботи поінформувати Департамент економічного
розвитку, курортів і туризму обласної державної адміністрації до 02 лютого
2021 року для подальшого узагальнення та інформування обласної державної
адміністрації до 09 лютого 2021 року.
10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.
Голова адміністрації
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