
 
 
 
 

Про підсумки соціально-економічного 
розвитку області за 2020 рік та основні 
напрями роботи у 2021 році 

 
 

На підставі статей 6, 17, 33, 35 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, враховуючи інформацію про підсумки соціально-економічного 
розвитку області за 2020 рік та основні напрями роботи у 2021 році (додається): 

1. Структурним підрозділам обласної, районним державним адміністра-
ціям, рекомендувати органам місцевого самоврядування, територіальним під-
розділам центральних органів виконавчої влади вжити дієвих заходів щодо 
усунення виявлених негативних тенденцій та забезпечення ефективного еконо-
мічного та соціального розвитку територій. 

2. Департаменту розвитку промисловості та агропромислового комплексу 
обласної державної адміністрації спільно з районними державними адміністра-
ціями сприяти розвитку малого і середнього підприємництва у сфері сільського 
господарства та розбудові інфраструктури аграрного ринку шляхом створення 
сімейних фермерських господарств, сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів тощо.  

3. Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального 
господарства обласної державної адміністрації:  

1) забезпечити ефективну реалізацію проєктів регіонального розвитку, 
у тому числі за Програмою Президента “Велике будівництво”; 

2) спільно з районними державними адміністраціями, сільськими, селищ-
ними, міськими радами продовжити роботу щодо паспортизації місць вида-
лення відходів (сміттєзвалищ населених пунктів), упорядкування полігонів 
твердих побутових відходів. 

4. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації 
спільно з районними державними адміністраціями, сільськими, селищними, 
міськими радами продовжити роботу щодо реформування медичної галузі, 
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поліпшення показників якості надання медичних послуг та забезпечення за-
кладів охорони здоров’я необхідною матеріально-технічною базою. 

5. Департаменту соціального захисту населення обласної державної адмі-
ністрації спільно з районними державними адміністраціями, сільськими, селищ-
ними, міськими радами: 

1) вжити заходів щодо підключення до програмного комплексу Інтегрована 
інформаційна система “Соціальна громада”; 

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

6. Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації спільно з 
районними державними адміністраціями, сільськими, селищними, міськими 
радами: 

1) забезпечити створення необхідних додаткових місць у дошкільних за-
кладах, розширення мережі закладів дошкільної, загальної середньої освіти з ін-
клюзивним навчанням; 

2) сприяти стовідсотковому забезпеченню закладів освіти області ком-
п’ютерною технікою з підключенням до мережі високошвидкісного Інтернету. 

7. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним 
державним адміністраціям, рекомендувати міським, селищним, сільським 
радам: 

1) забезпечити визначення або призначення замовниками, які входять до 
сфери управління, уповноважених осіб, відповідальних за організацію та про-
ведення процедур закупівель/спрощених закупівель; 

2) посилити внутрішній контроль за придбанням харчових продуктів для 
організації харчування в закладах освіти, охорони здоров’я, соціальних закла-
дах та забезпечити здійснення закупівель із дотриманням принципу співвід-
ношення ціни і якості. 

8. Рекомендувати сільським, селищним, міським радам: 
1) з метою наповнення місцевих бюджетів, отримання додаткових джерел 

надходжень до бюджетів затвердити плани заходів щодо наповнення місцевих 
бюджетів у 2021 році, в яких визначити конкретні завдання та виконавців, 
зокрема щодо детінізації фінансових потоків та легалізації ринку праці, збіль-
шення надходжень місцевих податків та зборів, скорочення податкового боргу 
до місцевих бюджетів; 

2) забезпечити спільно з територіальними органами Головного управлін-
ня ДПС у Хмельницькій області своєчасну та у повному обсязі сплату податків 
і зборів до відповідних бюджетів за всіма дохідними джерелами, не допус-
каючи необґрунтованого зменшення надходжень у порівнянні з минулим роком 
та зростання податкового боргу; 

3) вжити заходів щодо погашення заборгованості за житлово-комунальні 
послуги; 
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4) сформувати переліки пріоритетних для громад інвестиційних проєктів, 
які може бути запропоновано потенційним інвесторам; 

5) під час уточнення місцевих бюджетів на 2021 рік передбачити видатки 
на паспортизацію об’єктів культурної спадщини та проведення реставраційних 
робіт на пам’ятках місцевого значення. 

9. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним 
державним адміністраціям, рекомендувати іншим виконавцям розпорядження 
про результати проведеної роботи поінформувати Департамент економічного 
розвитку, курортів та туризму обласної державної адміністрації до 03 лютого 
2022 року для подальшого узагальнення та інформування обласної державної 
адміністрації до 10 лютого 2022 року. 

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступни-
ків голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації          Сергій ГАМАЛІЙ 


