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Реалізація комплексу антикризових заходів на регіональному і 

центральному рівні, а також системна спільна робота обласної державної 
адміністрації разом із соціальними партнерами, місцевими органами влади 
дозволила у складних умовах 2009 року отримати певні позитивні результати у 
соціально-економічному розвитку регіону. 

Уповільнилося падіння виробництва у промисловості, яке складало у                 
І кварталі 2009 року – 39,8 %,   І півріччі –  38,2 %, за 9 місяців –  36,5 %, а в 
цілому за рік – 30,7 %. У ІV кварталі відновлено обсяги виробництва у базовій 
металургійній галузі. 

Промисловість області завершила 2009 рік із позитивним фінансовим 
результатом. Прибуток прибуткових підприємств збільшився у порівнянні з 2008 
роком на 63,3 %, у тому числі в машинобудуванні – в 2,9 раза, у харчовій 
промисловості – в 4,9 раза.  

У сільському господарстві на 4,3 % збільшилася валова продукція 
тваринництва. Збережено тенденцію зростання обсягів вирощування худоби й 
птиці та випередження цього показника над обсягами реалізації на забій,  що 
свідчить про нарощування м’ясних ресурсів. Суттєво уповільнилися темпи 
скорочення поголів’я великої рогатої худоби, збільшилося поголів’я свиней і 
птиці. 

Продовжено спорудження  найважливіших об’єктів області, для чого 
залучено 12,3 млн. грн. коштів Стабілізаційного фонду, виділено 12,8 млн. грн. із 
обласного бюджету. На будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро 
у м. Запоріжжі спрямовано 150 млн. грн. державних коштів, на проведення 
першочергових аварійно-відбудовних робіт на автодорожньому переїзді греблі 
ДніпроГЕС – 7,7 млн. грн. 
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На будівництво, реконструкцію, капітальний і поточний ремонти 
автомобільних доріг використано близько 135 млн. грн. коштів державного і 
обласного бюджетів. 

На реалізацію природоохоронних заходів із обласного фонду  охорони 
навколишнього природного середовища спрямовано 30,6 млн. грн. 

Збережено позитивне сальдо зовнішньоторговельного обороту товарів. 
Протягом 2009 року в економіку області залучено $ 41,8 млн. прямих іноземних 
інвестицій. Загальний обсяг вкладених прямих іноземних інвестицій на 
01.01.2010 склав $ 872,1 млн., або 103,8 % до початку 2009 року. 

Середньомісячна заробітна плата по області за 2009 рік склала 1842,9 грн. і 
збільшилася у порівнянні з 2008 роком на 1,7 %. Розмір номінальної заробітної 
плати по області у грудні 2009 року склав 2104,8 грн., що у 2,8 раза більше від 
встановленого прожиткового мінімуму для працездатної особи (744 грн.). 

Заборгованість із виплати заробітної плати по економічно активних 
підприємствах  зменшилася протягом 2009 року на 2,5 млн. грн., або на 6,9 % 
(друге  місце серед регіонів України), і на 01.01.2010 дорівнює 33,4 млн. грн.  

У повному обсязі забезпечено виплату заробітної плати працівникам 
бюджетних організацій, пенсій. 

Облдержадміністрацією, місцевими органами влади були задіяні усі 
адміністративні та економічні важелі для  боротьби з інфляцією, що сприяло 
її уповільненню. 

Покращилася ситуація на ринку праці області. Чисельність громадян, які 
мали статус безробітного, на 01.01.2010 становила по області 27 тис. осіб і 
скоротилася протягом 2009 року на 9 тис. осіб, або на 25 %. Рівень 
зареєстрованого безробіття знизився із 3,2  % до 2,43  %.  

Скоротилися масштаби неповної зайнятості. Кількість працівників, які 
знаходилися у вимушених відпустках,  зменшилася протягом 2009 року з                 
60,9 тис. до  33,3 тис. осіб, працюючих у режимі  неповного робочого дня  
(тижня) – зі  94,1 тис. до 87 тис. осіб. 

У складних економічних умовах створено 24,8 тис. нових робочих місць. 
Кількість малих підприємств  за даними Державної податкової адміністрації у 
Запорізькій області збільшилася протягом 2009 року на 20,6 %, кількість 
фізичних осіб-підприємців – на 0,7 % . 

На 101,8% виконано план надходжень до загального фонду місцевих 
бюджетів області, сума яких склала 2395,6 млн. грн. 

Забезпечено соціальний захист найбільш уразливих верств населення.  
У повному обсязі забезпечено виплату усіх видів державної соціальної 

допомоги. Майже 31,3 тис. сімей отримали цільову адресну допомогу для 
відшкодування вартості житлово-комунальних послуг та готівку на придбання 
твердого палива та скрапленого газу на загальну суму 22,5 млн. грн. 

У рамках реалізації обласних програм “Назустріч людям”, “Швидка 
соціальна допомога” надано одноразову матеріальну допомогу 5 тис. 
малозабезпечених  громадян на  суму 2 млн. грн. 
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Інваліди, ветерани війни та праці, інші пільгові категорії громадян 
отримали 6,6 тис. технічних та інших засобів реабілітації, 12,7 тис. направлень 
для забезпечення протезно-ортопедичними виробами, 2,6 тис. санаторно-
курортних путівок, 23 автомобілі. 

Забезпечено надійне функціонування систем життєзабезпечення 
населення, умови для сталої роботи організацій і установ соціально-культурної 
сфери. 

У порівнянні з 2008 роком на 20% збільшилося фінансування комунальних 
інтернатних установ, у яких проживають більше 800 ветеранів війни та праці, 
близько 1400 інвалідів із психічними захворюваннями та 350 дітей-вихованців. 

 У централізованому  порядку область отримала медикаменти та вироби 
медичного   призначення, обладнання   на  загальну суму 5,8  млн. грн.  та 
обладнання на 2,8 млн. грн. 

 Протягом 2009 року в області відкрито 10 закладів первинної медико-
санітарної допомоги. Для таких закладів отримано 32 спеціалізованих 
автомобілі  «Opel Combo Arizona» за кошти іноземного кредиту під державну 
гарантію. 

Завдяки системній цілеспрямованій роботі забезпечено зниження 
показників: малюкової смертності  - з 10,02 до 9,37 випадків на 1000 
новонароджених, захворюваності на ВІЛ-інфекцію – зі  28,76 до 27,52, на  всі  
форми  туберкульозу – зі  81,9  до  71,6  на  100 тис. населення.    

Знаковою подією року в культурно-мистецькій сфері став творчий звіт 
майстрів мистецтв і колективів художньої самодіяльності області та виставка 
майстрів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва у м. Києві. 
Відбулися культурно-мистецькі акції, присвячені 70-річчю утворення 
Запорізької області. 

Активізувала діяльність постійно діюча комісія з питань розвитку 
Національного заповідника ”Хортиця”, що дозволило взяти під контроль 
розв’язання усіх ключових проблем заповідника. 

Розширено реєстр інвестиційних пропозицій в сфері туризму і курортів 
області. 

У 2009 році відновлено роботу 9 дошкільних навчальних закладів, 
додатково відкрито близько 60 дошкільних груп. Завдяки цьому охоплення 
дітей відповідного віку дошкільною освітою підвищилося до 65 %. 

Забезпечено стовідсоткове підвезення учнів до місць навчання. За 
позабюджетні кошти придбано 2 шкільних автобуси у Вільнянському та 
Гуляйпільському районах. 

Усі повні загальноосвітні заклади області комп‘ютеризовані та під’єднані 
до мережі Інтернету.  

У  2009 році в області створено 30 прийомних сімей і 4 дитячі будинки 
сімейного типу, до яких влаштовано 95  дітей. 

Протягом року усиновлено 235 дітей, з них 113 - громадянами України, що 
на 7,6 % більше, ніж у 2008 році. 
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На реалізацію обласної програми відпочинку та оздоровлення дітей у 2009 
році з усіх джерел фінансування спрямовано  14,6 млн. грн. Всіма формами 
оздоровлення та відпочинку охоплено 95 тис. дітей, з них 13,6 тис. дітей-сиріт, 
дітей-інвалідів та  дітей із багатодітних, малозабезпечених сімей. 

Таким чином, у 2009 році в  економіці регіону визначилися певні позитивні 
тенденції, не допущено різкого погіршення ситуації у сфері зайнятості населення 
та зростання безробіття, збережено досягнутий рівень доходів мешканців області, 
забезпечено соціальний захист найбільш уразливих верств населення, 
продовжено реалізацію найважливіших гуманітарних програм. 

Одночасно фінансово-економічна криза суттєво знизила планку 
економічного розвитку, що негативно позначилося на усіх сферах життя регіону. 

Індекс промислового виробництва за 2009 рік у порівняних цінах до 2008 
року склав 69,3 % (24 місце серед регіонів України). Значний спад пояснюється 
специфікою структури промисловості області, у якій переважну  частку 
складають галузі, що зазнали найбільших втрат від фінансово-економічної кризи. 

Найбільше скорочення виробництва зафіксовано у машинобудуванні -  
51,9 %. Основною причиною є зменшення на 80,4 % випуску легкових 
автомобілів ЗАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» через суттєве 
зниження купівельної спроможності споживачів, а також обсягів кредитування 
на придбання автомобілів. 

У зв’язку із значним скороченням зовнішнього попиту та звуженням 
внутрішнього ринку в металургійному комплексі обсяг виробництва у 2009 році 
зменшився на 28,8 %. Обсяг випуску сталі скоротився на 20,1 %, феросплавів – 
на 42,3 %, металоконструкцій будівельних збірних – на 90,9 %. 

Спад виробництва на підприємствах хімічної та нафтохімічної 
промисловості склав 28,8 %, з виробництва коксу та продуктів нафтоперероб-
лення - 23,3 %, іншої мінеральної продукції - 33,5 %, добувної промисловості - 
17,7 %, легкої промисловості - 33,8 %.  

В енергетичному комплексі обсяг виробництва порівняно з 2008 роком 
скоротився на 5,9 %, вироблено 49709 млн. кВт годин електроенергії, або на 
2,3 % менше.  

Серед галузей зростання виробництва забезпечено лише у харчовій 
промисловості – на 5,4 %.  

Загальний обсяг реалізованої у 2009 році промислової продукції склав 
50630,7 млн. грн., що на 21,2 % менше, ніж за 2008 рік. Скоротили реалізацію 
майже всі території області, найбільше – у містах Токмак (на 40,3%) і Запоріжжя 
(на 26,6%), Веселівському (на 66,3%) і Токмацькому (на 77,2%) районах. 

Обсяг валової продукції сільського господарства за 2009 рік склав               
3536,9 млн. грн. і зменшився порівняно з 2008 роком на 11,8 % (24 місце серед 
регіонів України). Зниження обумовлено зменшенням валової продукції 
рослинництва на 18,7 % через високу порівняльну базу 2008 року. Урожай 
зернових культур (у вазі після доробки) склав 2130,6 тис. тонн, що на 23,4 % 
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менше, ніж у 2008 році. Соняшнику зібрано 764,4 тис. тонн, або на 7,3% 
менше. 

У тваринництві обсяг виробництва м'яса скоротився на 3,9 %, молока - на 
5,6 %. Зросло лише виробництво яєць - на 16,9 %. 

 Знизили обсяги виробництва м’яса сільгосппідприємства 11 районів 
області, найбільше –  Мелітопольського району (на 49,8 %).  Виробництво 
молока скорочено у 8 районах, у т.ч. у господарствах Василівського - на 58,9 %, 
Вільнянського - на 69,8 %.  

Чисельність поголів’я великої рогатої худоби в усіх категоріях 
господарств у порівнянні з 2008 роком, зменшилася на 4,1 %, у тому числі 
корів - на 6 %.  

Скоротили поголів’я великої рогатої худоби сільгосппідприємства 13 
районів області, найбільше  -  Вільнянського району (на 66,5 %).  

У будівельному секторі обсяг виконаних робіт склав 924,1 млн. грн. і 
порівняно з 2008 роком зменшився на 50,9 %. Основною причиною є 
скорочення інвестиційного попиту при значному подорожчанні енергоносіїв, 
металопродукції, будівельних матеріалів, зменшенні обсягів кредитування 
галузі.  

У звітному році введено в експлуатацію 101,2 тис. кв. метрів загальної 
площі житла, що на 53,4% менше, ніж у 2008 році. 

Ситуація на споживчому ринку області характеризувалася скороченням 
обсягів роздрібного товарообороту як у порівнянних (на 23,1%), так і фактичних 
(на 8,5%) цінах, а також зростанням споживчих цін протягом року  на 13% (19-21 
місце серед регіонів України). Продовольча група товарів подорожчала на 12,5%, 
послуги житлово-комунального господарства – на 4,1 %, транспорту  - на 19 %,  
освіти – на 10,1 %, охорони здоров`я – на 23,3%. 

Погіршилася дисципліна розрахунків за спожиті енергоносії та житлово-
комунальні послуги, що ускладнило економічний стан підприємств, які 
надають  ці послуги. 

Рівень оплати за відпущену електроенергію склав 98 %. Заборгованість 
споживачів перед ВАТ “Запоріжжяобленерго” збільшилася протягом 2009 
року на 10,4 % і становила 424,9 млн. грн. Рівень оплати за спожитий у 
минулому році природний газ склав 73 % (у 2008 році – 82 %), у т.ч.  населення – 
98 % (99 %), підприємств комунальної теплоенергетики – 57 % (69 %). 

Заборгованість підприємств комунальної теплоенергетики за спожитий 
природний газ на 01.01.2010 становила 229,8 млн. грн., населення – 5 млн. грн. 

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг у 2009 році склав 
93 % проти  95,6% за  2008 рік. 

Найнижчий рівень розрахунків зафіксовано у містах Запоріжжя (91,4 %), 
Бердянськ (92,4 %), Токмак (92,5 %), Енергодар (94,2 %) , Бердянському (91,0 %) 
і Новомиколаївському (94,3%) районах.  

Заборгованість населення за спожиті житлово-комунальні послуги 
протягом 2009 року зросла на 18,8% і на 01.01.2010 дорівнювала 520,8 млн. грн. 
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Економічний спад призвів до суттєвого погіршення фінансових результатів 
суб’єктів господарювання і скорочення надходжень до бюджетів усіх рівнів. 

Загальний обсяг збитків збиткових підприємств склав – 3098,4 млн. грн. і 
збільшився порівняно з 2008 роком на 12,8%, у т.ч. в промисловості - на 23,5%, а 
в металургії – на 50,7%. З від`ємним фінансовим результатом спрацювали 
підприємства будівельного сектору і роздрібної торгівлі. 

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на 01.01.2010  
склала 58,2 млн. грн. і збільшилася протягом минулого року на 13,3 млн. грн., або 
на 29,7 %. Сума боргу з платежів до Пенсійного фонду України зросла на 44,5% і 
становила 127,8 млн. грн.  

Обсяг надходження доходів до загального фонду бюджетів усіх рівнів 
області за 2009 рік склав  6034,4 млн. грн. і зменшився проти 2008 року на   27 %. 

До загального фонду Державного бюджету України мобілізовано               
3638,8 млн. грн. податків і зборів, або на 37,2 % менше. План виконано на 67,2 %. 

Затверджений Мінфіном України план надходження доходів загального 
фонду Держбюджету, за рахунок яких здійснюється перерахування дотації 
вирівнювання місцевим бюджетам, виконано на 71,6 %. 

Обсяг надходжень податку з доходів фізичних осіб у порівнянні з 2008 
роком зменшився на  6,7 %,  від суб’єктів малого підприємництва – на 22,2%. 

Не виконано план надходжень до місцевих бюджетів  м. Запоріжжя       
(98,9 %) і  м. Токмак (94,7 %).  

В умовах зростання інфляції реальна заробітна плата за  2009 рік 
скоротилася на 12,6 %. Збільшилися масштаби виплати «тіньової» заробітної 
плати. 

Через недостатнє фінансування знизилися темпи оновлення матеріально-
технічної бази соціально-культурних закладів. Призупинено роботи по 
реконструкції найважливіших об’єктів охорони здоров’я. 

 Продовжує ускладнюватися ситуація щодо онкозахворюваності. Протягом 
2009 року показник захворюваності збільшився з  363,2 до 374,8 на 100 тис. 
населення, або на 3,1%. 

 
Керуючись ст. 13 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”,  з 

урахуванням розгляду на засіданні колегії облдержадміністрації та з метою 
продовження у 2010 році позитивних тенденцій розвитку і виходу з кризи  
економіки, створення умов для подальшого сталого розвитку регіону: 

 
1. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям 

проаналізувати підсумки соціально-економічного розвитку за 2009 рік з 
урахуванням реалізації плану антикризових заходів по Запорізькій області на 
2008-2009 роки, затвердженого розпорядження голови облдержадміністрації від 
09.12.2008 № 461 (зі змінами та доповненнями). 

 
2. Звернути особливу увагу: 
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2.1. голів Мелітопольської та Якимівської райдержадміністрацій – на 
значне скорочення  обсягів реалізації м’яса; Вільнянської, Василівської та 
Новомиколаївської райдержадміністрацій – на  високі темпи зменшення 
виробництва молока в сільгосппідприємствах; 

2.2. Запорізького, Бердянського і Токмацького міських голів, голів 
Бердянської і Приморської райдержадміністрацій – на низький рівень 
розрахунків населення за спожиті житлово-комунальні послуги; 

2.3. Запорізького міського голови, голів Вільнянської та Запорізької 
райдержадміністрації –  на скорочення середньомісячної заробітної плати;  

2.4. Мелітопольського та Енергодарського міських голів, голів 
Бердянської, Василівської, Кам’янсько-Дніпровської, Куйбишевської, 
Михайлівської і Якимівської райдержадміністрацій – на значне зростання 
заборгованості з виплати заробітної плати по економічно активних 
підприємствах.  

 
3. Першому заступнику, заступникам голови облдержадміністрації 

згідно з розподілом обов`язків, головам райдержадміністрацій забезпечити 
проведення системної роботи щодо відновлення економічного зростання, 
фінансової та соціальної стабільності, а також створення умов для сталого 
розвитку області, зосередивши увагу на впровадженні таких пріоритетних  
завдань соціально-економічного розвитку на 2010 рік: 

реалізація заходів, спрямованих на відновлення промислового 
виробництва та створення умов сприяння розвитку бізнесу, в т.ч. шляхом 
підготовки законодавчих пропозицій щодо кредитування, зниження 
податкового навантаження і розв’язання конкретних проблем суб’єктів 
господарювання, ініціювання зазначених питань перед центральними 
органами виконавчої влади; 

забезпечення ефективного функціонування агропромислового 
комплексу; 

підвищення ефективності енергоспоживання, реалізація заходів із 
енергозбереження в усіх галузях і сферах діяльності. Оптимізація структури 
енергетичного балансу області із збільшенням питомої ваги альтернативних 
та відновлювальних джерел енергії; 

розширення можливостей зовнішньоекономічного співробітництва 
суб’єктів господарювання області; 

вдосконалення механізму залучення інвестицій і створення стабільного 
позитивного інвестиційного іміджу області;  

залучення усіх джерел фінансування для розв’язання соціально-
економічних проблем територій,  передусім водозабезпечення, газифікації, 
розвитку транспортної мережі та спорудження найважливіших об’єктів 
соціально-культурного призначення;  



 
 
 

8 

реформування і розвиток житлово-комунального господарства, у т.ч. 
шляхом його модернізації з використанням енергозберігаючих технологій та 
обладнання;  

реалізація комплексу заходів щодо поліпшення екологічної ситуації; 
активізація внутрішнього ринку, передусім через реалізацію комплексу 

заходів щодо підтримки та створення умов для розвитку малого та 
середнього бізнесу, місцевих товаровиробників, підвищення заробітної 
плати; 

продовження  системної роботи щодо стримування зростання цін на 
продовольчі товари з використанням усіх наданих чинним законодавством 
важелів; 

відновлення ринку праці, створення нових робочих місць; 
забезпечення своєчасності виплати заробітної плати та погашення 

заборгованості з неї, передусім на економічно активних підприємствах; 
виконання соціальних зобов’язань, забезпечення сталої роботи 

організацій і установ соціально-культурної сфери; 
підвищення якості та доступності медичної допомоги населенню, 

насамперед у сільській місцевості, реконструкція найважливіших об’єктів 
охорони здоров’я; 

розвиток та оптимізація мережі закладів освіти відповідно до потреб 
ринку праці, модернізація навчально-методичного процесу;  

відродження національної культури, збереження історико-культурної 
спадщини; 

сприяння розвитку туризму, формування  туристичного іміджу області; 
створення умов для всебічного та повноцінного розвитку дітей, 

підтримка національного усиновлення; 
збільшення ресурсної бази наповнення дохідної частини місцевих 

бюджетів, передусім за рахунок надходжень податку з доходів фізичних осіб 
і плати за землю. 

 
4. Головному управлінню промисловості та розвитку інфраструктури 

облдержадміністрації: 
4.1. протягом 2010 року розробити та затвердити в установленому порядку 

Комплексну програму енергозбереження Запорізької області на 2011 – 2015 
роки;  

4.2. підготувати та подати до 15.03.2010  Кабінету Міністрів України 
пропозиції щодо прискорення вирішення питання про заміну пільг з проїзду на 
автотранспорті адресною допомогою одержувачам пільг; 

4.3. разом з Головними управліннями облдержадміністрації: праці та 
соціального захисту населення,  фінансовим опрацювати до 01.04.2010 питання 
про компенсацію з державного бюджету витрат ВАТ «Запоріжавтотранс» на 
обслуговування на автостанціях громадян, що мають право пільгового проїзду на 



 
 
 

9 

автотранспорті, за результатами підготувати відповідні звернення до 
центральних органів виконавчої влади; 

4.4. з метою відновлення виробництва та поліпшення фінансово-
економічного стану промислових підприємств державного сектору економіки 
підготувати та подати до 01.05.2010 Кабінету Міністрів і Фонду державного 
майна України пропозиції щодо прискорення приватизації                                             
ЗДП «Кремнійполімер», Бердянського державного заводу скловолокна,                       
ВАТ «Мелітопольський завод «Автокольорлит», ВАТ «Азовкабель». 

 
5. Головному управлінню агропромислового розвитку 

облдержадміністрації: 
5.1. здійснити до 01.04.2010 комплекс організаційних заходів щодо 

закупівлі сільгосптоваровиробниками області необхідної кількості мінеральних 
добрив, засобів захисту рослин та пально-мастильних матеріалів для проведення 
весняно-польових робіт у 2010 році; 

5.2. до 01.06.2010 забезпечити коригування структури посівних площ ярих 
зернових культур з урахуванням кліматичних умов, можливої загибелі озимих 
культур, розробити та забезпечити виконання організаційно-технологічних 
заходів щодо збереження площ зернового клину на рівні 2009 року; 

5.3. протягом 2010 року впровадити комплекс організаційних заходів, 
спрямованих на поступове нарощування і стабілізацію чисельності великої 
рогатої худоби та продуктивного поголів’я корів; 

5.4.  забезпечити проведення до 01.04.2010 науково - практичної 
конференції за участю керівників сільськогосподарських підприємств усіх форм 
власності, наукових установ, обслуговуючих організацій з питань особливостей 
сівби ярих культур в умовах  2010 року. 

 
6. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації  підготувати 

та подати до 15.03.2010 Кабінету Міністрів України пропозиції щодо збільшення 
обсягів фінансування з державного бюджету на покриття витрат автопідприємств 
на перевезення громадян пільгових категорій.  

 
7. Головним управлінням облдержадміністрації: агропромислового 

розвитку, економіки, райдержадміністраціям організовувати проведення 
протягом року   продовольчих ярмарків із залученням якнайширшого кола 
місцевих товаровиробників, представлення на них широкого асортименту 
сільськогосподарської продукції та продуктів місцевих харчопереробних 
підприємств. 

 
8. Головному управлінню економіки, управлінню капітального 

будівництва облдержадміністрації, райдержадміністраціям після затвердження 
державного і обласного бюджетів на 2010 рік та визначення обсягів та порядків 
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використання коштів на соціально-економічний розвиток регіону в місячний 
термін сформувати переліки об’єктів будівництва за визначеними напрямами. 

 
9. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації до 01.07.2010 

розробити та внести на розгляд обласної ради проект програми боротьби з 
онкологічними захворюваннями  у Запорізькій області на період до 2016 року  
для затвердження. 

 
10. Головам райдержадміністрацій:  
10.1. забезпечити щомісячні надходження до відповідних місцевих 

бюджетів в обсягах, передбачених розписами місцевих бюджетів на відповідний 
період; 

10.2.  завершити роботу щодо перегляду договорів оренди землі відповідно 
до вимог Закону України ”Про оренду землі”, із змінами та доповненнями; 

10.3. забезпечити нарахування та виплату заробітної плати, виходячи із 
мінімальної заробітної плати та з урахуванням вимог постанов Кабінету 
Міністрів України від 29.12.2009 № 1418 ”Про затвердження Порядку виплати 
надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою 
медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров’я” (зі 
змінами та доповненнями), від 30.09.2009 № 1073 ”Про підвищення заробітної 
плати працівникам бібліотек” та від 05.10.2009 № 1130 ”Про встановлення 
надбавок вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, 
викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних 
закладів та вищих навчальних закладів І – ІІ рівня акредитації державної та 
комунальної форми власності, керівникам та заступникам керівників зазначених 
закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників”, інших 
захищених статей  видатків та своєчасність розрахунків за спожиті бюджетними 
установами енергоносії;  

10.4. продовжити роботу щодо скорочення неефективного витрачання 
коштів і не першочергових витрат; 

10.5. сприяти розвитку соціального діалогу, формуванню та ефективній 
діяльності тристоронніх соціально-економічних рад з метою консолідації зусиль і 
прийняття узгоджених рішень в умовах подолання наслідків фінансово-
економічної кризи та структурної перебудови економіки; 

10.6. провести роботу з власниками малого та середнього бізнесу щодо 
легалізації прихованої заробітної плати та підвищення рівня заробітної плати у 
цій сфері до рівня, не нижчого за середній по відповідній території, а у галузях 
оптової та роздрібної торгівлі, транспортних послуг - до рівня середніх 
показників  відповідних у галузях  по Україні; 

10.7. вжити заходів щодо забезпечення своєчасності виплати заробітної 
плати та погашення заборгованості з неї, передусім на економічно активних 
підприємствах і підприємствах комунальної форми власності; 
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10.8. забезпечити координацію роботи, пов’язаної з приведенням 
статутних документів територіальних центрів соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг),  відповідно до  постанови Кабінету Міністрів 
України від 29.12.2009 № 1417 “Деякі питання діяльності територіальних центрів 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)” та передбачити 
видатки у повному обсязі на утримання цих установ для забезпечення їх 
належного функціонування; 

10.9. забезпечити організацію, координацію та контроль за підготовкою та 
відзначенням у 2010 році 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 
1941-1945 років та посилити роботу щодо соціального захисту ветеранів війни; 

10.10. подати до 01.04.2010 затверджені територіальні програми соціально-
економічного та культурного розвитку на 2010 рік Головному управлінню 
економіки облдержадміністрації. 

10.11. подати узагальнену інформацію про виконання п. 9 цього 
розпорядження Головному управлінню економіки облдержадміністрації до 
10.01.2011.  

 
11. Рекомендувати міським головам міст обласного значення: 
11.1. розробити до 01.06.2010 територіальні програми про стабільне 

забезпечення населення продовольчими товарами, у тому числі плодоовочевою 
продукцією, шляхом здійснення заходів щодо створення оптових баз, сховищ для 
закладки та збереження плодоовочевої продукції; 

11.2. здійснити заходи, передбачені в пунктах 1, 3, 7, 8 і 10  цього 
розпорядження. 

 
12. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови облдержадміністрації Сіна О.Ч.  
Узагальнену інформацію про хід виконання цього розпорядження подати 

голові облдержадміністрації до 30.01.2011. 
 
 
 
 
 

Голова обласної  
державної адміністрації                                                                                О.В. Старух 


