УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації

//. / Д . Д-

№

Про підготовку
перспективного плану
розвитку Житомирської області
на період 2019-2021 років

Відповідно до статей 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», статей 2, 3 Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів»,
Положення про Раду регіонального розвитку, затвердженого Указом Президента
України від 21.04.2015 №224/2015, розпорядження голови облдержадміністрації
від 21.05.2015 №154 «Про створення ради регіонального розвитку» та на
виконання рішення ради регіонального розвитку при обласній державній
адміністрації від 04.12.2018 «Про перспективний план розвитку Житомирської
області на 2019-2021 роки», з метою забезпечення сталого економічного розвитку
області, максимальної реалізації її наявного економічного потенціалу, забезпечення
високої якості життя та безпечних умов проживання її населення, а також
створення сприятливих умов для розвитку територіальних громад, зміцнення їх
ресурсної бази, розвитку соціальної та комунальної інфраструктури громад та
вирівнювання їх розвитку 1.
Райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам, об’єднаним
територіальним громадам, районним радам:
1) забезпечувати виконання планових показників доходної частини місцевих
бюджетів, затверджених місцевими радами;
2) постійно вживати заходи щодо поліпшення інвестиційно-інноваційного
потенціалу та активізації зовнішньоекономічної діяльності у відповідних
територіальних одиницях згідно з планом заходів програми економічного і
соціального розвитку Житомирської області на 2019 рік та відповідними
обласними
програмами
за
напрямами
інвестиційно-інноваційної
та
зовнішньоекономічної політики;
3) розробити проекти програм економічного і соціального розвитку на
2019 рік та затвердити їх на чергових сесіях відповідних рад;
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4) забезпечити своєчасне подання проектів, які за умови співфінансування
органами місцевого самоврядування будуть фінансуватися протягом 20192021 років з фонду державного регіонального розвитку;
5) проаналізувати стан розвитку відповідних територіальних одиниць та
визначити перспективні напрями їх подальшого розвитку, що дозволяють
зменшити загрози та компенсувати слабкі сторони розвитку цих територіальних
одиниць, забезпечують ефективне використання їх унікальних ресурсних переваг,
людського потенціалу та формують імідж громади та області;
6) до 28.12.2018 надати облдержадміністрації пропозиції щодо реалізації
визначених перспективних напрямів розвитку відповідних територіальних
одиниць, зокрема за рахунок субвенцій, бюджетних та галузевих програм, для
формування проекту перспективного плану розвитку Житомирської області на
період 2019-2021 роки.
2. Головам райдержадміністрацій сприяти в організації проведення рад
регіонального розвитку на відповідних територіях з 10.12.2018 відповідно до
графіка, що додається.
3. Рекомендувати головам об’єднаних територіальних громад, районних рад,
міським
головам
міст
обласного
значення
за
погодженням
з
облдержадміністрацією до 15.02.2019 забезпечити проведення виїзних засідань
ради регіонального розвитку при облдержадміністрації на відповідних територіях з
широким залученням суспільно-політичних, ділових кіл, громадськості з метою
формування узгоджених пропозицій до проектів регіонального розвитку,
пропонованих до реалізації у 2019-2021 роках.
4. Департаменту фінансів облдержадміністрації забезпечити постійний
моніторинг та контроль за виконанням планових показників доходної частини
місцевих бюджетів, про що інформувати облдержадміністрацію щокварталу не
пізніше ніж до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом.
5. Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики
облдержадміністрації:
1) надавати консультативну, методичну та практичну допомогу
райдержадміністраціям, міськвиконкомам, об’єднаним територіальним громадам,
районним радам з питань розробки проектів програм економічного і соціального
розвитку на 2019 рік;
2) забезпечити постійний моніторинг та контроль заходів щодо поліпшення
інвестиційно-інноваційного потенціалу та активізації зовнішньоекономічної
діяльності у відповідних територіальних одиницях згідно з планом заходів
програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2019 рік
та відповідними обласними програмами за напрямами інвестиційно-інноваційної
та зовнішньоекономічної політики та щокварталу не пізніше ніж до 15 числа
місяця, що настає за звітним інформувати облдержадміністрацію.
6. Департаменту регіонального розвитку облдержадміністрації:
1) надавати консультативну, методичну та практичну допомогу
райдержадміністраціям, міськвиконкомам та об’єднаним територіальним громадам

з
регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного
та місцевих бюджетів.
7. Заступнику голови облдержадміністрації Щебетову Р.О., керівнику
апарату облдержадміністрації Шатилу О.А., керівникам структурних підрозділів
облдержадміністрації (в межах компетенції):
забезпечити участь у роботі рад
проводитимуться на відповідних територіях;

регіонального

розвитку,

які

до 1 березня 2019 р. підготувати та внести на розгляд в установленому
порядку на засідання ради регіонального розвитку при Житомирській
облдержадміністрації Перспективний план розвитку регіону на 2019-2021 роки.
8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови
облдержадміністрації Щебетова Р.О.

Голова адміністрації

Ігор ГУНДИЧ

Додаток до розпорядження
голови облдержадміністрації
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ГРАФІК
засідань районних рад регіонального розвитку Житомирської області
№

Район

Дата та час проведення засідання

01 Андрушівський

27Л2.2018, 15:00

.02 Баранівський

29Л2.2018, 11:00

03 Бердичівський

27Л2.2018, 12:00

04 Брусилівський

21Л2.2018, 15:00

05 Ємільчинський

28Л2.2018, 17:00

06 Житомирський

27Л2.2018, 09:00

07 Коростенський

26Л2.2018, 11:00

08 Коростишівський

22Л2.2018, 09:30

09 Луганський

28Л2.2018, 11:00

10 Любарський

20Л2.2018, 15:00

11 Малинський

22Л2.2018, 15:00

12 Народицький

26.12.2018, 17:00

13 Новоград-Волинський

29Л2.2018, 14:00

14 Овруцький

26Л2.2018, 14:00

15 Олевський

28Л2.2018, 15:00

16 Попільнянський

21 Л2.2018, 11:00

17 Пулинський

17Л2.2018, 15:00

18 Радомишльський

22Л2.2018, 12:00

19 Романівський

20Л2.2018, 12:00

20 Ружинський

27Л2.2018, 17:00

21 Хорошівський

17.12.2018, 12:00

22 Черняхівський

17.12.2018, 09.30

23 Чуднівський

20.12.2018, 09.30

Керівник апарату
облдержадміністрації

Олексій ШАТИЛО

