ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ О БЛАСН ОЇ Д ЕРЖ А В Н О Ї А ДМ ІН ІСТРАЦІЇ
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Про заходи з реалізації основних
пріоритетів розвитку Х ерсонської
області у 2017 році
В ідповідно до С тратегії розвитку Х ерсон ської області на період до
2020 року, затвердж еної ріш енням обласної ради від 10 вересня 2015 року
№ 1296, програм и економічного, соціального та культурного розвитку
Х ерсонської області на 2017 рік, затвердж еної ріш енням обласної ради
від 29 грудня 2016 року № 357, враховую чи програм у діяльності К абінету
М іністрів У країни на середньострокову перспективу, з метою забезпечення
виконання основних завдань за пріоритетам и розвитку області, керую чись
статтею 6, пунктам и 2 — 8, 10 частини перш ої статті 13, пунктом 1 частини
перш ої статті 39, частиною перш ою статті 41 Закону У країни «Про місцеві
держ авні адміністрації»:
1. Д епартам енту
агропромислового
розвитку
обласної
держ авної
адміністрації:
1.1. П ровести аналіз ринку органічної продукції, яка виробляється в
області, м ож ливостей експорту такої продукції в розрізі районів (підприємств)
області. Розробити актуалізовані заходи з впровадж ення ринку органічної
продукції та надати їх на затвердж ення голові обласної держ авної адм іністрації
до 31 березня 2017 року.
1.2. О працю вати спільно з керівникам и харчових та переробних
підприємств області проблемні питання впровадж ення між народних систем
управління безпечністю і якістю продукції та надати всебічну допом огу
у їх виріш енні. П ро проведену роботу щ окварталу до 5 числа місяця, наступного
за звітним періодом, інф орм увати голову обласної держ авної адміністрації.
2. Д епартам енту економічного розвитку та торгівлі обласної держ авної
адм іністрації до 17 березня 2017 року в установленом у порядку підготувати
проект змін до програм и економічного, соціального та культурного розвитку
Х ерсонської області на 2017 рік в частині вклю чення до переліку регіональних
програм, які планується виконувати у 2017 році з використанням усіх дж ерел
фінансування, програм и розвитку архівної справи в області на 2017 2021 роки.
3. Д епартам енту з питань внутріш ньої та інф орм аційної політки обласної
держ авної адм іністрації спільно з райдерж адм іністраціям и та міськвиконкомам и
м іст обласного значення провести м оніторинг територій щ одо фактичного їх
покриття українським телесигналом. За результатам и проведеної роботи надати
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відповідну інф орм ацію Д епартаменту економічного розвитку та торгівлі
обласної держ авної адм іністрації до 28 квітня 2017 року.
4. У правлінню транспорту, дорож ньої інф раструктури та з в ’язку обласної
держ авн ої адміністрації, реком ендувати Службі автомобільних доріг в області
забезпечити своєчасне виконання робіт на автом обільних дорогах загального
користування.
5. У правлінню капітального будівництва обласної держ авної адміністрації
до 03 квітня 2017 року розробити проектно-кош торисну докум ентацію на
проведення реставраційно-відновлю вальних робіт фасаду будівлі державного
архіву області по вул. М ихайлівській, 6 у м.Херсоні.
6. У правлінню з питань ф ізичної культури та спорту обласної держ авної
адм іністрації:
6.1. До 01 березня 2017 року внести пропозиції стосовно додаткового
ф інансування з обласного бю джету в поточному році робіт з ремонту,
реконструкції та будівництва спортивних о б ’єктів обласного значення,
придбання спортивного інвентарю та обладнання.
6.2. До 15 березня 2017 року розробити проект програми щодо
запровадж ення обласних стипендій у сфері ф ізичної культури та спорту на
2015 - 2019 роки і надати його на розгляд та на затвердж ення в установленому
порядку.
6.3. До 15 березня 2017 року надати Д епартаменту економічного розвитку
та торгівлі обласної держ авної адм іністрації пропозиції щодо включення
о б ’єктів сфери ф ізичної культури та спорту Х ерсонської області до переліку
проектів, що мож уть реалізовуватися за рахунок кош тів держ авного фонду
регіонального розвитку в 2017 році.
6.4. Розробити до 31 березня 2017 року проект цільової комплексної
програм и розвитку ф ізичної культури і спорту в Х ерсонській області на
2017 - 2020 роки, передбачивш и окремим розділом заходи з удосконалення
спортивної матеріально-технічної бази.
7. Головам районних держ авних адміністрацій, реком ендувати міським
головам міст обласного значення, головам о б ’єднаних територіальних громад:
7.1. Вж ити заходів щ одо залучення кош тів місцевих бю дж етів на ремонт
та утрим ання автом обільних доріг загального користування м ісцевого значення.
П ро результати роботи щ окварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним
періодом, інф ормувати управління транспорту, дорож ньої інфраструктури та
з в ’язку обласної держ авної адміністрації.
7.2. А ктивізувати просвітницько-роз’ясню вальну роботу серед населення
з питань децентралізації влади, добровільного о б ’єднання територіальних
громад.
7.3. Спільно з органами місцевого самоврядування здійснити аналіз
причин та умов, що стримую ть процеси оптимізації системи територіальної
організації влади. Внести пропозиції щодо виріш ення клю чових проблемних
питань, які переш кодж аю ть реформуванню місцевого самоврядування на
місцях. Про результати інф ормувати Д епартамент економічного розвитку та
торгівлі обласної держ авної адм іністрації до 15 березня 2017 року.
7.4. Не допускати закриття, перепрофілю вання, використання не за
призначенням дію чих спортивних споруд.
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7.5. В изначити перелік з 10 спортивних о б ’єктів, які перш очергово
потребую ть капітального ремонту та реконструкції, забезпечити поступове їх
відновлення за рахунок бю дж етних кош тів, інш их дж ерел. Інф ормацію про
проведену роботу надавати управлінню з питань ф ізичної культури та спорту
обласної держ авної адм іністрації щ окварталу до 5 числа м ісяця, наступного за
звітнім періодом.
7.6. П ередбачати в м ісцевих бю джетах на 2017 - 2018 роки кош ти на
будівництво нових сучасних багатоф ункціональних спортивних майданчиків,
ремонт існую чих спортивних о б ’єктів, придбання вуличного спортивного
обладнання у розмірі не менш е 50% їх вартості.
7.7. Д овести у 2017 та наступних роках обсяг бю дж етних видатків на
придбання спортивного інвентарю та обладнання для місцевих дитячою нацьких спортивних ш кіл до не менш е 10% від загального бю джету
спортивної ш коли.
Про виконання завдань, визначених цим підпунктом та підпунктом 7.6,
інформувати управління з питань ф ізичної культури та спорту обласної
держ авної адм іністрації щ опівроку до 15 числа місяця, наступного за звітним
періодом.
7.8. В ж ити заходів щ одо безпечної експлуатації полігонів твердих
побутових відходів, забезпечення населення послугою зі збирання та вивезення
побутових відходів, впровадж ення роздільного збирання побутових відходів.
Про результати інф орм увати Д епартамент екології та природних ресурсів
обласної держ авної адм іністрації щ окварталу до 10 числа місяця, наступного за
звітним періодом.
7.9. В клю чити до місцевих програм соціального, економічного та
культурного розвитку на 2017 рік виконання заходів, спрямованих на
відновлення аварійних мереж тепло-, водопостачання, водовідведення,
проведення робіт з терм осанації та зам іщ ення природного газу на о б ’єктах
бю дж етної сфери, про щ о поінформувати Д епартам ент ж итлово-комунального
господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної держ авної
адм іністрації до 31 березня 2017 року.
7.10. С прияти реалізації проектів з відновлю вальної енергетики.
7.11. Забезпечити протягом 2017 року зм енш ення втрат води та тепла в
інж енерних мереж ах на 15 - 20%.
7.12. П ередбачити кош ти в місцевих бю дж етах на виконання заходів
м ісцевої програми «П итна вода» на 2012 - 2020 роки, про що поінформувати
Д епартамент ж итлово-ком унального господарства та паливно-енергетичного
комплексу обласної держ авної адм іністрації до 14 квітня 2017 року.
7.13. С пільно з керівниками теплопостачальних підприємств, які надаю ть
послуги з централізованого опалення, переглянути оптим ізовані схеми
теплопостачання населених пунктів та забезпечити їх виконання в 2017 році.
7.14. Ініцію вати розгляд на сесіях районних, сільських (селищ них) рад
питання про виділення з відповідного бю дж ету кош тів для запровадж ення
компенсації частини суми кредитів для населення, ОСББ та Ж БК, залучених на
підпорядкованій тери торії на енергоеф ективні цілі.
7.15. Забезпечити укладання не менш е одного енергосервісного договору
по бю дж етних установах на підпорядкованій території. За результатами
інформацію надати Д епартаменту ж итлово-ком унального господарства та

4

паливно-енергетичного
комплексу
обласної
держ авної
адм іністрації
до 28 квітня 2017 року.
8. Головам Бериславської, Генічеської, Голопристанської, Каховської,
С кадовської,
О леш ківської
районних
держ авних
адміністрацій
та
реком ендувати Х ерсонськом у і Н овокаховському міським головам прискорити
опрацю вання питання щ одо виділення кош тів з місцевих бю джетів на
реалізацію заходів обласної програми лікування та запобігання серцевосудинним захворю ванням і до 01 березня 2017 року надати Д епартаменту
охорони зд о р о в’я обласної держ авної адм іністрації гарантійні листи для
узагальнення та заверш ення ф ормування проекту відповідної обласної
програми на 2017 - 2021 роки.
9. О леш ківській,
Генічеській,
Скадовській
районним
державним
адм іністраціям , Голопристанськом у м іськвиконкому протягом 2017 року вжити
заходів з розроблення та реалізації проектів захисту від ш кідливої дії вод
смт Н ова М аячка О леш ківського району, м.Гола П ристань, м.Скадовськ та
м.Г енічеськ.
10. Рекомендувати Х ерсонськом у міськвиконкому:
10.1. С ф ормувати та надати до 15 березня 2017 року управлінню з питань
ф ізичної культури та спорту обласної держ авної адм іністрації спортивний
паспорт С уворовської районної у м .Х ерсоні ради.
10.2. Забезпечити виготовлення за рахунок міського бю джету проектнокош торисної докум ентації щ одо комплексної реконструкції Х ерсонського
м іського стадіону «Кристал». Про результати роботи поінформувати
управління з питань ф ізичної культури та спорту обласної держ авної
адм іністрації до 31 серпня 2017 року.
10.3. Вж ити заходів щодо впровадження інвестиційного проекту зі
створення індустріального парку на території ТОВ НВП «Херсонський
маш инобудівний завод» та ініцію вати створення такого парку на території
ВАТ «Х ерсонський бавовняний комбінат» у рамках Закону України «Про
індустріальні парки». П ро хід роботи інформувати Департамент інвестиційної,
туристично-курортної діяльності та промислової політики обласної державної
адміністрації щ омісяця до 10 числа протягом 2017 року.
11. Рекомендувати К аховському м іськвиконкому опрацю вати мож ливість
реалізації інвестиційного проекту зі створення (розвитку) пром ислової зони
м. К аховка у рамках Закону У країни «Про індустріальні парки». П ропозиції
надати до Департаменту інвестиційної, туристично-курортної діяльності та
промислової політики обласної державної адміністрації до 31 березня 2017 року.
12. Рекомендувати Х ерсонськом у та К аховському міськвиконкомам
виступити ініціаторами створення індустріальних парків з одночасним
визначенням (створенням) керую чої компанії індустріального парку.
13. К онтроль за виконанням цього розпорядж ення покласти на перш ого
заступника та заступників
голови
обласної держ авної адміністрації
(Бутрій Д.С. - скликання).
Г олова обласної
держ авної адм іністрації

А .А .Гордєєв

