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Про хід виконання програми 
економічного і соціального 
розвитку Житомирської області 
за 9 місяців 2019 року

Заслухавши та обговоривши питання про хід виконання програми 
економічного і соціального розвитку області за 9 місяців 2019 року, колегія 
обласної державної адміністрації відмічає, що в області в окремих галузях і 
сферах діяльності зафіксовано позитивні тенденції та забезпечено збільшення 
платежів до бюджету, проте одночасно мають місце негативні тенденції та 
невирішені проблеми.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) 
за січень-вересень 2019 року склав 34,3 млрд гри, що на 5,7% більше, ніж за 
січень-вересень 2018 року. Проте промислове виробництво у січні-вересні 
2019 року зменшилося на 8,6%, у тому числі у добувній промисловості і 
розробленні кар’єрів -  на 21,3%, у переробній промисловості -  3,5%.

Серед галузей переробної промисловості збільшення обсягів досягнуто у 
виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 
-  на 7,3%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та 
поліграфічній діяльності -  на 4,4%, у виробництві гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції -  на 0,7%.

Обсяг виробництва валової продукції сільського господарства 
(у постійних цінах 2010 року) у всіх категоріях господарств за січень-вересень 
2019 року склав 7534,9 млн грн, що на 0,5% більше, ніж за січень-вересень 
2018 року.

В усіх категоріях господарств області за станом на 01.10.2019 
у порівнянні з 01.10.2018 поголів’я свиней збільшилося на 9,0%, птиці -  на 
0,6%, проте зменшилося поголів’я великої рогатої худоби на 6,4%г у тому числі 
корів -  на 6,3%.

За січень-вересень 2019 року реалізовано на забій худоби і птиці в живій 
вазі 56,4 тис. тонн, що 2,0 тис. тонн або на 4,1% більше, ніж за січень-вересень 
2018 року. Проте виробництво молока склало 415,5 тис. тонн, що на 21,3 тис. 
тонн або на 4,9% менше, ніж за січень-вересень 2018 року, яєць -  560,7 млн 
штук, що на 5,9 млн штук або на 1,0% менше.



У січні-вересні 2019 року виконано будівельних робіт на
1596.4 млн гривень, що на 27,3 % більше ніж у січні-вересні 2018 року. 

Підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел
фінансування у січні-вересні 2019 року освоєно 4808,1 млн грн капітальних 
інвестицій, що в порівняних цінах становить 96,2% обсягу відповідного періоду 
2018 року. Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних 
інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку Житомирщини, за станом на
01.10.2019 становив 243,6 млн дол. США, що на 4,0% більше, ніж на 
01.01.2019.

Отримано позитивне сальдо експортно-імпортних операцій, яке 
за січень-вересень 2019 року склало 115,4 млн дол. США. Обсяг експорту зріс 
на 6,3% або на 31,6 млн дол. США порівняно з січнем-вереснем 2018 року та 
склав 533,3 млн дол. США.

Оборот роздрібної торгівлі за січень-вересень 2019 року склав 
18 745,9 млн грн, що у порівняних цінах на 4,4 % більше, ніж за січень-вересень
2018 року.

Загальний індекс споживчих цін на товари та послуги у вересні 2019 року 
до грудня 2018 року склав 103,4%, що є на тому ж рівні як у цілому по Україні.

Протягом січня-вересня 2019 року до загального фонду місцевих 
бюджетів надійшло 5022,5 млн грн, що на 784,6 млн грн або на 18,5% більше, 
ніж за січень-вересень 2018 року.

Середня заробітна плата одного штатного працівника в області у вересні
2019 року порівняно з відповідним місяцем 2018 року зросла на 17,2%, рівень 
якої досяг 8743 гривні.

Середньомісячна заробітна плата за січень-вересень 2019 року 
у порівнянні з січнем-вереснем 2018 року зросла на 16,3% і склала 
8348 гривень, одночасно індекс реальної заробітної плати склав 107,1%.

Кількість зареєстрованих безробітних за станом на 01.10.2019 становила 
13,6 тис. осіб, що на 430 осіб або на 3,1% менше, ніж було на 01.10.2018.

Співвідношення зареєстрованих безробітних та вакансій за станом на
01.10.2019 становило 4 особи, що є на рівні 01.10.2018.

За станом на 01.10.2019 заборгованість із виплати заробітної плати склала
5.4 млн грн та зменшилася у порівнянні з 01.01.2019 на 13,8%.

З метою забезпечення виконання основних завдань та показників, 
визначених у програмі та бюджеті та на 2019 рік на виконання рішення колегії 
облдержадміністрації від 28.11.2019:

1. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам 
райдержадміністрацій, рекомендувати керівникам територіальних органів 
центральних органів виконавчої влади, міським головам міст обласного 
значення відповідно до компетенції проаналізувати хід реалізації програми 
економічного і соціального розвитку області за 9 місяців 2019 року, вивчити 
причини невиконання окремих програмних завдань і показників та до кінця 
цього року вжити додаткових заходів для забезпечення їх виконання.

2. Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики 
облдержадміністрації вжити організаційних заходів щодо забезпечення
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виконання:



з
1) постанов Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 107 «Про 

затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для підтримки галузі тваринництва», від 15.07.2005 № 587 «Про 
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства», від 
25.04.2015 № 300 «Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в 
агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів»;

2) завдань і заходів Програми розвитку агропромислового комплексу 
Житомирської області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради 
від 07.03.2018 № 938 (зі змінами).

3. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації: 
здійснювати заходи з:
розвитку мережі закладів дошкільної освіти, створення додаткових місць 

в існуючих відповідно до потреб населення;
забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях 

закладів загальної середньої освіти з облаштуванням внутрішніх туалетів;
відкриття навчально-практичного центру за професійним спрямуванням 

«Монтажник систем утеплення будівель» на базі Бердичівського професійного 
будівельного ліцею;

упровадження елементів дуальної форми здобуття освіти у закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти.

4. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації:
провести моніторинг реформування спеціалізованої медичної допомоги; 
забезпечити виконання заходів щодо медичної та психологічної 

реабілітації учасників АТО/ООС;
розпочати підготовку до розробки тестування декількох телемедичних 

рішень з метою вибору оптимального технічного завдання на впровадження; 
сприяти у розбудові системи громадського здоров’я в області.
5. Райдержадміністраціям, рекомендувати виконкомам рад міст обласного 

значення та об’єднаних територіальних громад:
1) забезпечити:
у першочерговому порядку фінансування видатків на оплату праці 

працівників бюджетних установ та розрахунки за спожиті комунальні послуги і 
енергоносії;

збереження діючої мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, закладів соціального обслуговування, недопущення скорочення їх 
працівників, укомплектованість кадрами відповідно до типового штатного 
розпису;

надання якісних соціальних послуг сім’ям з дітьми відповідно до 
Державних стандартів соціальних послуг шляхом введення в кожній 
територіальній громаді посад фахівців із соціальної роботи;

внесення пропозицій місцевим радам щодо фінансування правоохоронних 
заходів, передбачених відповідними місцевими програмами.

2) ужити заходів щодо:
ініціювання розгляду на сесіях районних та міських рад міст обласного 

значення питання щодо вишукання у 2019 році коштів за рахунок 
перевиконання доходної частини місцевих бюджетів для погашення
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заборгованості комунальних підприємств із платежів до Пенсійного фонду 
України;

виконання планових показників доходної частини місцевих бюджетів, 
затверджених місцевими радами;

недопущення простроченої кредиторської заборгованості з оплати праці 
працівників бюджетних установ;

створення патронатних сімей.
6. Ружинській, Житомирській райдержадміністраціям, рекомендувати 

виконкомам Житомирської об’єднаної територіальної громади та Бердичівської 
міської ради активізувати діяльність робочих груп з питань легалізації виплати 
заробітної плати та зайнятості населення.

7. Ємільчинській, Луганській, Любарській, Пулинській
райдержадміністраціям вжити заходи щодо зниження напруженості на ринку 
праці.

8. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам міст 
обласного значення, головам об’єднаних територіальних громад до 
07 лютого 2020 року поінформувати про хід виконання розпорядження:

структурні підрозділи облдержадміністрації:
департаменти: агропромислового розвитку та економічної політики 

(пункт 1); фінансів (абзац 1 підпункту 1), абзаци 3,4 підпункту 2) пункту 5); 
праці, соціальної та сімейної політики (пункти 6,7);

Службу у справах дітей (абзац 4 підпункту 2 пункту 5);
Головне управління Пенсійного фонду України в Житомирській області 

(абзац 1 підпункту 2) пункту 5);
Житомирський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді (абзац 2,3 підпункту 1) пункту 5);
Головне управління Національної поліції в Житомирській області (абзац 

4 підпункту 1) пункту 5).
9. Структурним підрозділам облдержадміністрації, рекомендувати 

Головному управлінню Національної поліції в Житомирській області, 
Житомирському обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 
Головному управлінню Пенсійного фонду України в Житомирській області 
поінформувати департамент агропромислового розвитку та економічної 
політики облдержадміністрації про хід виконання розпорядження до 
17 лютого 2020 року.

10. Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики 
облдержадміністрації узагальнену інформацію про виконання розпорядження 
надати облдержадміністрації до 28 лютого 2020 року.

11. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступників голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних 
обов’язків.

Голова адміністрації


