
 
 
 
 

Про підсумки соціально-економічного 
розвитку області за перше півріччя 
2020 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 2020 року (додається): 

1. Відзначити, що протягом першого півріччя 2020 року обласною, 
районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування 
вжито заходів щодо забезпечення комплексного розвитку регіону та відповід-
них 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 
2020 року у відповідних сферах економічної діяльності, районах та містах об-
ласного значення, вжити дієвих заходів щодо усунення виявлених негативних 
тенденцій. 

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

1) організувати роботу щодо виявлення самовільно влаштованих об’єктів 
підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних складів нафтопродуктів, 
нафтобаз, автомобільних заправних станцій та газозаправних пунктів; 

2) активізувати діяльність робочих груп з питань легалізації виплати 
заробітної плати і зайнятості населення. 

4. Головам Старокостянтинівської, Теофіпольської, Хмельницької, Ярмо-
линецької районних державних адміністрацій, рекомендувати Хмельницькому 
та Кам’янець-Подільському міським головам та головам Понінківської, Нарке-
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вицької селищних об’єднаних територіальних громад забезпечити виконання 
заходів, визначених Переліком видів діяльності, що належать до природо-
охоронних заходів, за рахунок коштів місцевих екологічних фондів. 

5. Головам Кам’янець-Подільської, Чемеровецької, Летичівської, Ярмо-
линецької районних державних адміністрацій, рекомендувати Хмельницькому, 
Шепетівському та Старокостянтинівському міським головам спільно з влас-
никами (балансоутримувачами) вирішити питання щодо подальшого 
використання захисних споруд, інвентаризацію яких провести неможливо, та 
забезпечити підготовку необхідних документів для зняття їх з обліку. 

6. Департаменту економічного розвитку, курортів і туризму обласної 
державної адміністрації: 

1) спільно з Департаментом соціального захисту населення облдерж-
адміністрації, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування 
вжити заходів щодо запровадження надання адміністративних послуг со-
ціального характеру у ЦНАПах; 

2) продовжити роботу з вивчення цінової ситуації на ринках послуг та 
основних продовольчих товарів в області; 

3) забезпечити розробку Програми розвитку туризму Хмельницької об-
ласті на 2021-2025 роки. 

7. Департаменту фінансів облдержадміністрації спільно із структурними 
підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, виконкомами 
міських (міст обласного значення) рад, іншими органами місцевого самовряду-
вання до кінця поточного року забезпечити повне використання субвенцій з 
державного та обласного бюджетів, одержаних у 2020 році. 

8. Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального 
господарства облдержадміністрації спільно з райдержадміністраціями, викон-
комами міських (міст обласного значення) рад, іншими органами місцевого 
самоврядування протягом липня-жовтня 2020 року забезпечити підготовку 
об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комп-
лексу та соціальної сфери до опалювального сезону 2020/2021 року. 

9. Департаменту розвитку промисловості та агропромислового розвитку 
облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій здійснити необхідну ор-
ганізаційну роботу щодо своєчасного проведення комплексу збиральних робіт 
та сівби озимих культур урожаю 2021 року. 

10. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації спільно з райдерж-
адміністраціями, виконкомами міських (міст обласного значення) рад, іншими 
органами місцевого самоврядування: 

1) продовжити роботу зі створення додаткових місць для дітей дошкіль-
ного віку шляхом відновлення закладів дошкільної освіти, відкриття нових 
груп у закладах, які функціонують;  
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2) провести підготовку закладів освіти до нового навчального року з до-
триманням протиепідеміологічних заходів, зокрема забезпечення пірометрами 
для скринінгу та дезінфікуючими засобами; 

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

11. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, район-
ним державним адміністраціям, рекомендувати іншим виконавцям розпоряд-
ження про результати проведеної роботи поінформувати Департамент еконо-
мічного розвитку, курортів та туризму обласної державної адміністрації до 
05 лютого 2021 року для подальшого узагальнення та інформування обласної 
державної адміністрації до 12 лютого 2021 року. 

12. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступни-
ків голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’яз-
ків. 
 
 
Голова адміністрації          Дмитро ГАБІНЕТ 


