
 
 

  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 
02.10.2018 № 525 

 
 
Про організацію розробки 
проекту Програми соціально-
економічного та культурного 
розвитку Запорізької  
області на 2019 рік 

 

 
 
Керуючись ст. 17 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», Законом України «Про державне прогнозування та 
розроблення програм економічного і соціального розвитку України» та з 
метою своєчасної й якісної розробки проекту Програми соціально-
економічного та культурного розвитку Запорізької області на 2019 рік (далі – 
проект Програми), 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:  
 

1. Затвердити робочий план організації розробки проекту Програми 
соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області на 
2019 рік (далі – робочий план), що додається. 

 
2. Першого заступника голови, заступників голови, керівника апарату 

облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків разом із керівниками 
структурних підрозділів облдержадміністрації забезпечити підготовку 
розрахунково-аналітичних матеріалів до проекту Програми відповідно до 
вищезазначеного робочого плану та з урахуванням орієнтовної структури 
проекту Програми (додаток 1) і рекомендацій щодо розробки проекту 
Програми (додаток 2).  

 
3. Голів райдержадміністрацій та запропонувати міським головам міст 

обласного значення забезпечити підготовку та захист у Запорізькій 
облдержадміністрації  проекту основних показників соціально-економічного 
розвитку міст і районів області на 2019 рік з урахуванням зазначеного 
робочого плану та рекомендацій щодо розробки проекту Програми. 

 
4. Запропонувати постійним комісіям обласної ради та виконавчому 

апарату обласної ради, керівникам територіальних органів центральних 
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органів виконавчої влади, обласним підприємствам, організаціям, установам 
та об’єднанням підготувати та подати до 19.10.2018 Департаменту 
економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації пропозиції до проекту 
Програми з урахуванням орієнтовної структури Програми (додаток 1) та 
рекомендацій щодо розробки проекту Програми (додаток 2).    

 
5. Рекомендувати Головному управлінню статистики у Запорізькій 

області забезпечити в межах плану державних статистичних спостережень 
надання структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним 
органам центральних органів виконавчої влади, місцевим органам виконавчої 
влади та органам місцевого самоврядування відповідних інформаційно-
статистичних матеріалів, необхідних для розробки проекту Програми.  

 
6. Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації  

забезпечити: 
1) методологічне та організаційне супроводження розробки проекту 

Програми; 
2) подання проекту Програми обласній раді для розгляду й 

затвердження в установленому порядку. 
 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови облдержадміністрації  Слепян Е.В. 
 
 
 
 
Голова                                                                                             К. БРИЛЬ 
 
 


