
 
 

Про підсумки соціально-еко-
номічного розвитку області 
за перше півріччя 2021 року 

 
 

На підставі статей 6, 17, 33, 35 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, відповідно до розпорядження голови обласної державної адміні-
страції від 22.07.2021 № 122/2021-р/к “Про відрядження Сергія Гамалія”, врахо-
вуючи інформацію про підсумки соціально-економічного розвитку області 
за перше півріччя 2021 року (додається): 

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

2. Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації 
спільно з районними державними адміністраціями, сільськими, селищними, 
міськими радами вжити заходів щодо погашення заборгованості із заробітної 
плати на підприємствах області. 

3. Рекомендувати Сахновецькій, Берездівській та Маківській сільським 
територіальним громадам звернути увагу на належне виконання дохідної час-
тини місцевих бюджетів. 

4. Рекомендувати Волочиському, Красилівському, Славутському, Старо-
костянтинівському, Шепетівському міським головам вжити заходів щодо забез-
печення фінансування з місцевих бюджетів робіт із завершення реалізації 
проєктів реконструкції приймальних відділень опорних лікарень. 

5. Районним державним адміністраціям забезпечити проведення інвента-
ризації та належне зберігання реєстраційних справ у сфері державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань. 

6. Рекомендувати органам місцевого самоврядування забезпечити належне 
виконання вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності”. 
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7. Рекомендувати Волочиському, Дунаєвецькому, Славутському, Старо-
костянтинівському міським, Летичівському, Новоушицькому, Старосинявському, 
Теофіпольському, Чемеровецькому селищним, Орининському сільському 
головам забезпечити своєчасне та ефективне використання субвенції з держав-
ного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адмі-
ністративних послуг. 

8. Управлінню з питань цивільного захисту населення обласної державної 
адміністрації спільно з районними державними адміністраціями вжити заходів 
щодо відпрацювання в повному обсязі документації місцевих ланок територі-
альної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту. 

9. Департаменту розвитку агропромислового комплексу та земельних 
відносин обласної державної адміністрації спільно з районними державними 
адміністраціями здійснити необхідну організаційну роботу щодо своєчасного 
проведення комплексу збиральних робіт та сівби озимих культур урожаю 
2022 року. 

10. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації 
спільно з районними державними адміністраціями, сільськими, селищними, 
міськими радами вжити заходів для недопущення росту захворюваності насе-
лення на коронавірусну інфекцію COVID-19, у тому числі проведення імуно-
профілактики цієї хвороби. 

11. Департаменту освіти, науки, молоді та спорту обласної державної 
адміністрації спільно з районними державними адміністраціями, сільськими, 
селищними, міськими радами: 

1) вжити заходів щодо якісної підготовки освітніх закладів до початку 
2021/2022 навчального року; 

2) забезпечити протягом навчального року підвезення дітей, які прожи-
вають у сільській місцевості, до закладів освіти та у зворотному напрямку. 

12. Департаменту природних ресурсів та екології обласної державної 
адміністрації спільно з районними державними адміністраціями, сільськими, 
селищними, міськими радами провести відповідну роботу щодо підвищення 
ефективності очищення стічних вод населених пунктів. 

13. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним 
державним адміністраціям, рекомендувати іншим виконавцям розпорядження 
про результати проведеної роботи поінформувати Департамент економічного 
розвитку обласної державної адміністрації до 28 січня 2022 року для подаль-
шого узагальнення та інформування обласної державної адміністрації до 
04 лютого 2022 року. 

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

Перший заступник  
голови адміністрації                Сергій ТЮРІН 


