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Про спільну робочу групу з аналізу основних показників
економічного і соціального розвитку області, районів, міст обласного
значення та добровільно об’єднаних територіальних громад,
розроблення заходів щодо розвитку економіки та забезпечення
надходжень до бюджетів усіх рівнів на відповідній території
З метою розроблення проекту програми соціально-економічного та
культурного розвитку області, аналізу економічної бази формування основних
показників проектів обласного і місцевих бюджетів на 2016 рік
наказуємо:
1. Затвердити склад спільної робочої групи з аналізу основних показників
економічного і соціального розвитку районів і міст області, розроблення заходів
щодо стабілізації економіки та нарощування доходів бюджетів всіх рівнів на
відповідній території (далі – робоча група).
2. Призначити співголовами робочої групи В. Поповича – директора
департаменту економіки облдержадміністрації, Г. Карп – директора департаменту
фінансів облдержадміністрації та І. Столярик – начальника Головного управління
ДФС в області.
3. Робочій групі підготувати перелік основних показників соціальноекономічного розвитку територій та надходжень до бюджетів всіх рівнів на
відповідній території, згідно з якими проводитиметься аналіз економічного,
соціального та фінансового стану міст і районів у 2015 році та прогнозних
показників на 2016 рік, і довести їх до економічних та фінансових підрозділів
райдержадміністрацій, міськвиконкомів міст обласного значення, добровільно
об’єднаних територіальних громад та державних податкових інспекцій ДФС в
районах і містах області.

4. Погодити графік засідань робочої групи щодо проведення співбесід з
начальниками економічних і фінансових управлінь (відділів) райдержадміністрацій і міськвиконкомів, відповідних служб добровільно об’єднаних
територіальних громад та державних податкових інспекцій ДФС в районах і
містах області
5. Робочій групі за результатами співбесід:

проаналізувати результативність функціонування у 2015 році
економіки районів, міст обласного значення та очікуване виконання їх прогнозних
показників;

забезпечити прогнозування доходів бюджету у 2016 році на основі
реальних показників економічного і соціального розвитку територій у 2015 році;

здійснити аналіз проблемних питань розвитку районів (міст, ОТГ),
вирішення яких у 2016 році потребує підтримки обласної влади;

підготувати перелік пріоритетних завдань районів (міст, ОТГ) щодо
соціально-економічного розвитку територій у 2016 році, які знаходитимуться на
особистому контролі голів райдержадміністрацій, добровільно об’єднаних
територіальних громад, міських голів міст обласного значення.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.
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Склад
спільної робочої групи з аналізу основних показників
економічного і соціального розвитку районів, міст та ОТГ області,
розроблення заходів щодо стабілізації економіки та нарощування доходів
бюджетів усіх рівнів на відповідній території
ПОПОВИЧ
Володимир Васильович

директор департаменту економіки
адміністрації, співголова робочої групи

облдерж-

КАРП
Галина Василівна

- директор департаменту фінансів облдержадміністрації,
співголова робочої групи

СТОЛЯРИК
Ірина Михайлівна

- начальник Головного управління ДФС в області,
співголова робочої групи

ДОНЕЦ
Наталія Михайлівна

- головний спеціаліст відділу аналізу та прогнозування
департаменту економіки облдержадміністрації,
секретар робочої групи

Члени робочої групи:
БАЛАГУРА
Леся Іванівна

- заступник директора
облдержадміністрації

БАСАРАБ
Юрій Любомирович

начальник
управління
житлово-комунального
господарства департаменту будівництва, житловокомунального
господарства,
містобудування
та
архітектури облдержадміністрації

БАСЮГА
Тарас Степанович

- перший заступник директора обласного центру
зайнятості

БЛІННІКОВА
Олена Володимирівна

департаменту

фінансів

- начальник головного управління статистики в області

БОЙКОВИЧ
Леся Ігорівна

- начальник відділу регуляторної політики та підтримки
підприємництва
департаменту
економіки
облдержадміністрації

ВОДВУД
Світлана Василівна

- начальник відділу планово-економічного забезпечення
управління регіонального розвитку департаменту
будівництва,
житлово-комунального
господарства,
містобудування та архітектури облдержадміністрації

- заступник начальника управління праці – начальник
ГРИНІВ
відділу
з питань оплати праці, соціально-трудових
Олександра Миколаївна
відносин та правового регулювання у сфері праці
департаменту соціальної політики облдержадміністрації

ЖОВТУЛЯ
Галина Михайлівна

- заступник начальника управління з питань підтримки
підприємництва та надання послуг, начальник відділу
цінової політики та торгівлі департаменту економіки
облдержадміністрації

ЗДРОК
Галина Михайлівна

- заступник начальника управління соціальноекономічного розвитку - начальник відділу аналізу та
прогнозування департаменту економіки облдержадміністрації

ЗІКРАТА
Наталя Євгенівна

- заступник начальника Головного управління ДФС в
області

ЛЯШЕВИЧ
Юрій Миколайович

- начальник відділу розвитку соціального сектору
департаменту економіки облдержадміністрації

МАЗУР
Зіновій Богданович

- заступник начальника управління зовнішніх зв’язків та
зовнішньоекономічної діяльності - начальник відділу
зовнішньоекономічної діяльності департаменту міжнародного співробітництва, євроінтеграції та розвитку
туристичної інфраструктури облдержадміністрації

НАСАДЮК
Василь Васильович

- заступник директора
облдержадміністрації

СКРИГУНЕЦЬ
Василь Петрович

- виконавчий директор обласного об’єднання організації
роботодавців

ТИХОВСЬКА
Тетяна Всеволодівна

- завідувач сектору інноваційної
технологій
департаменту
облдержадміністрації

ТХІР
Богдан Андрійович

- заступник начальника управління промисловості,
транспорту і зв’язку, начальник відділу промисловості
департаменту
промисловості
та
інфраструктури
облдержадміністрації

УЄВИЧ
Володимир Георгійович
ФІЛОНЕНКО
Ірина Мирославівна

департаменту

економіки

діяльності та
економіки

- перший заступник голови Ради профспілок області
заступник
начальника
управління
паливноенергетичного комплексу, ефективного використання
енергетичних
і
мінерально-сировинних
ресурсів
департаменту
промисловості
та
інфраструктури
облдержадміністрації

