
 Додаток 1 
 

до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
02.10.2018                   № 525 
    

 

ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА 
проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку  

Запорізької області на 2019 рік 
 

№ 
з/п Зміст Програми Відповідальні виконавці 

 

1 2 3 
 Вступ 

Департамент економічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації; структурні підрозділи 
облдержадміністрації; територіальні органи центральних 
органів виконавчої влади, обласні підприємства, 
організації, установи та об’єднання 

I. Аналіз   економічного та соціального розвитку 
області за 2018 рік  

1. Основні тенденції соціально-економічного розвитку 
області 

2. Головні проблеми розвитку економіки і соціальної 
сфери, шляхи їх розв'язання  

II. Цілі   і   пріоритети   економічного і  соціального 
розвитку на 2019 рік  

III. Зростання конкурентоспроможності економіки 
регіону, забезпечення умов стійкого економічного 
розвитку 

 

1. Податково-бюджетна політика Департамент фінансів облдержадміністрації;  Головне 
управління Державної фіскальної служби України в 
Запорізькій області (спільно з Запорізьким управлінням 
Офісу великих платників податків Державної фіскальної 
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1 2 3 
служби); Запорізька митниця Державної фіскальної служби 

2. Регуляторна політика та підтримка розвитку 
підприємництва  
 

Департамент економічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації; Державна організація «Регіональний 
фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області»; 
Запорізьке обласне територіальне відділення 
Антимонопольного комітету України,  Запорізький 
обласний союз промисловців і підприємців (роботодавців) 
«Потенціал», Запорізька торгово-промислова палата 

3.  Інвестиційна та зовнішньоекономічна політика Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної 
діяльності облдержадміністрації; Департамент 
економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації; 
Запорізька торгово-промислова палата, Агенція 
регіонального розвитку Запорізької області 

4. Розвиток інфраструктури (логістики) регіону Департаменти облдержадміністрації: промисловості та 
розвитку інфраструктури; економічного розвитку і торгівлі; 
капітального будівництва; Управління містобудування та 
архітектури облдержадміністрації; Служба автомобільних 
доріг у Запорізькій області 

5. Управління об'єктами державної та комунальної  
власності  
 

Департамент економічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації; Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Запорізькій області 

IV. Розвиток реального сектору економіки  
1. Промисловий комплекс Департамент промисловості та розвитку інфраструктури; 

Запорізький обласний союз промисловців і підприємців 
(роботодавців) «Потенціал»; Державне підприємство 
«Запорізький науково-виробничий центр стандартизації, 
метрології та сертифікації» 

2. Агропромисловий комплекс та продовольча безпека Департамент агропромислового розвитку 
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облдержадміністрації; Головне управління 
Держпродспоживслужби  у Запорізькій області; Головне 
управління Держгеокадастру у Запорізькій області; 
Державне підприємство «Запорізький науково-виробничий 
центр стандартизації, метрології та сертифікації» 

3. Енергозбереження та енергоефективність Департаменти облдержадміністрації: промисловості та 
розвитку інфраструктури; житлово-комунального 
господарства та будівництва 

4. Транспорт та зв'язок  Департамент промисловості та розвитку інфраструктури 
облдержадміністрації;  Запорізька філія ПАТ 
«Укртелеком»; Запорізька дирекція УДППЗ «Укрпошта» 

V. Соціальна та гуманітарна сфери  
1. Зайнятість населення та ринок праці Департамент соціального захисту населення 

облдержадміністрації; Запорізький обласний центр зайнятості; 
Запорізька обласна рада професійних спілок, Запорізький 
обласний союз промисловців і підприємців (роботодавців) 
«Потенціал» 

2. Грошові доходи населення та заробітна плата 

3. Соціальне забезпечення (у т.ч. соціальна підтримка 
учасників антитерористичної операції та 
вимушених переселенців) 

Департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації 

4. Пенсійне забезпечення Головне управління Пенсійного фонду України в 
Запорізькій області 

5. Житлово-комунальне господарство Департамент житлово-комунального господарства та 
будівництва облдержадміністрації; Комунальна установа 
«Обласний фонд підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі» Запорізької обласної ради 

6. Охорона здоров’я Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації 
7. Освіта Департамент освіти і науки облдержадміністрації 
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8. Підтримка сімей, дітей та молоді, розвиток фізичної 

культури 
Служба у справах дітей облдержадміністрації; Управління 
молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації  

9. Розвиток культури та туризму Департамент культури, туризму, національностей та релігій 
облдержадміністрації 

VI.  Природокористування та безпека 
життєдіяльності людини 

 

1. Охорона навколишнього природного середовища Департаменти облдержадміністрації: екології та природних 
ресурсів; економічного розвитку і торгівлі 

2. Техногенна безпека та охорона праці Департаменти облдержадміністрації: з питань цивільного 
захисту населення; соціального захисту населення; 
Запорізька обласна рада професійних спілок 

VII.  Регіональний розвиток  
1. Розвиток самодостатніх та спроможних 

територіальних громад. Регіональна політика. 
Управління містобудування та архітектури 
облдержадміністрації; Департамент економічного розвитку і 
торгівлі облдержадміністрації  

2. Забезпечення законності та правопорядку Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної 
роботи облдержадміністрації; Сектор з питань запобігання та 
виявлення корупції облдержадміністрації;  Головне управління 
Національної поліції в Запорізькій області 

3. Створення умов для розвитку громадянського 
суспільства 

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації   

VIII. Основні показники економічного і соціального 
розвитку Запорізької області на 2019 рік 

Департамент економічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації; структурні підрозділи 
облдержадміністрації;  Головне управління статистики у 
Запорізькій області 

   
                    Керівник апарату                                                                                               З. БОЙКО 


