
 
 
 

 
Про стан та перспективи розвитку 
агропромислового комплексу Хмель-
ницької області 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, враховуючи інформацію про стан та перспективи розвитку агропро-
мислового комплексу Хмельницької області (додається): 

1. Відзначити, що обласною, районними державними адміністраціями 
вжито певних заходів щодо забезпечення ефективного розвитку агропроми-
слового комплексу області та підвищення життєвого рівня сільського насе-
лення. 

2. Визнати незадовільною роботу управління розвитку агропромислового 
комплексу та земельних відносин обласної державної адміністрації у частині 
забезпечення інформаційно-роз’яснювальної роботи, консультаційно-методич-
ної підтримки щодо реалізації Програми розвитку агропромислового комплексу 
Хмельницької області на 2017-2021 роки. 

3. Управлінню розвитку агропромислового комплексу та земельних від-
носин обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям: 

1) здійснити необхідну організаційну роботу щодо своєчасного завер-
шення комплексу збиральних робіт та сівби озимих культур урожаю 2022 року; 

2) сприяти стабілізації та нарощенню обсягу виробництва сільськогоспо-
дарської продукції агроформуваннями усіх форм власності; 

3) забезпечити консультативно-методичну підтримку сільгосппідприємств 
усіх форм власності та особистих селянських господарств області щодо можли-
вості отримання ними державної і обласної фінансової підтримки у 2022 році. 

4. Управлінню розвитку агропромислового комплексу та земельних від-
носин обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям, 
рекомендувати органам місцевого самоврядування:  
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1) сприяти розвитку малого підприємництва на селі, диверсифікації 
регіональної економіки, у тому числі трансформації особистих селянських 
господарств у сімейні фермерські господарства; 

2) проводити моніторинг розміру орендної плати за землю та своєчас-
ності її виплати. 

5. Рекомендувати сільським, селищним, міським головам вжити заходів 
щодо підготовки презентацій інвестиційних об’єктів та інвестиційних паспортів 
громад з метою покращення інвестиційного клімату. 

6. Районним державним адміністраціям, рекомендувати органам місце-
вого самоврядування про результати проведеної роботи інформувати управ-
ління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин обласної 
державної адміністрації протягом 2022 року щоквартально до 15 числа місяця, 
наступного за звітним періодом, для подальшого узагальнення та інформування 
обласної державної адміністрації щоквартально до 25 числа місяця, наступного 
за звітним періодом.  

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           Сергій ГАМАЛІЙ 


