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Про виконання Програми 
економічного та соціального 
розвитку Старобільського 
району на 2018 рік 
за 9 місяців 2018 року

Підводячи підсумки виконання Програми за 9 місяців 2018 року 
(Програма економічного і соціального розвитку Старобільського району на 
2018 рік була розроблена в установлені законом терміни, подана на розгляд 
районної ради і затверджена рішенням ради № 24/2 від 22.12.2017 року) 
слід відмітити, що районною державною адміністрацією разом з органами 
місцевого самоврядування вживалися необхідні заходи щодо забезпечення 
розвитку, належного життєвого рівня населення та стабільної суспільно- 
політичної ситуації.

За результатами моніторингу соціально-економічного розвитку 
райдержадміністрацій і виконкомів міських рад міст обласного значення (за 
січень - червень 2018 року), Старобільський район зайняв 1 підсумкове 
рейтингове місце серед районів області (12 районів).

Але, у зв’язку з наявністю на території області збройного конфлікту 
значно скоротилася інвестиційна активність іноземних інвесторів по усіх 
галузях промисловості та інших сферах економічної діяльності. Це 
стосується іноземних інвесторів як з країн ЄС, так і з країн СНД. 
Діяльність у цьому напряму скоротилась через ускладнення технологічного 
й виробничого процесу, виникнення логістичних проблем тощо. Зменшення 
обсягів виробництва та реалізації промислової продукції спільні для всього 
регіону:

відсутність залізничного сполучення, оскільки всі вантажопотоки 
здійснюються автошляхами, що внаслідок значного перевантаження 
швидко руйнуються;

ізольованість регіону від Об’єднаної енергетичної системи України;
неконкурентоспроможність продукції через непомірно високу ціну на 

газ, який використовується у якості сировини.



Відповідно до статей 2, 16, 17, 35 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації», з метою недопущення зниження показників 
економічного і соціального розвитку, економного і цільового використання 
бюджетних коштів та поліпшення рівня життя населення,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Інформацію про виконання Програми економічного та соціального 
розвитку Старобільського району на 2018 рік за 9 місяців 2018 року взяти 
до відома.

2. Розпорядникам бюджетних коштів Старобільської
райдержадміністрації забезпечити дотримування фінансової дисципліни 
щодо використання бюджетних коштів та повноту реалізації проектів, що 
фінансуються у 2018 році за рахунок цих коштів. Термін виконання -  до 
кінця року.

3. Управлінню агропромислового розвитку Старобільської 
райдержадміністрації з метою стабілізації поголів’я сільськогосподарських 
тварин та нарощування об’ємів виробництва тваринницької продукції, 
поліпшення ситуації в галузі тваринництва проводити роботу:

по сприянню участі сільгосптоваровиробників різних форм власності у 
діючих програмах підтримки тваринництва;

по підтримці інвестиційних проектів в галузі тваринництва;
проводити інформаційну та роз’яснювальну роботу з метою 

зацікавлення населення району у створенні сімейних ферм, 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів для виробництва та 
переробки продукції тваринництва. Термін виконання: постійно.

4. Рекомендувати виконкому Старобільської міської ради вжити 
невідкладних заходів щодо розроблення містобудівної документації (в 
першу чергу історико-архітектурного опорного плану, плану зонування та 
генерального плану) міста Старобільськ відповідно до Порядку розроблення 
містобудівної документації (в частині місцевого рівня), затвердженому 
наказом Мінрегіону України від 16.11.2011 № 290.

5. Структурним підрозділам Старобільської райдержадміністрації, 
спільно із територіальними органами центральних органів виконавчої влади 
(об'єднаній державній податковій інспекції у Старобільському районі, 
Старобільському об’єднаному управлінню Пенсійного фонду України 
Луганської області, районному Центру зайнятості, відділу у 
Старобільському районі Головного управління Держгеокадастру у



Луганській області), комунальним установам для проведення аналізу
виконання Програми економічного та соціального розвитку
Старобільського району та роботи структури за 2018 рік надати, в термін
до 25.01.2019 року до відділу економічного розвитку, інфраструктури та
торгівлі Старобільської райдержадміністрації інформацію щодо підсумків

%

роботи у порівнянні з планом на 2018 рік та показниками 2017 року.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Г олова А. Гаркавий


