
 Додаток 2 
 

до розпорядження голови обласної  
державної адміністрації 
 
02.10.2018                  № 525 
   

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ 

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

 
 1. Проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку 
Запорізької області на 2019 рік (далі – проект Програми) розробляється за 
орієнтовною структурою проекту Програми (див. додаток 1 до розпорядження) 
та з урахуванням: 
 1) стратегічних напрямів, оперативних цілей та завдань, визначених 
Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року 
(постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385), Стратегією 
регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року (рішення 
обласної ради від 25.02.2016 № 1) та Планом заходів на 2019-2020 роки з 
реалізації Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 
2020 року (рішення обласної ради від 01.03.2018 № 55); 
 2)  положень Національної доповіді «Цілі Сталого Розвитку: Україна», 
яка схвалена Міжвідомчою робочою групою високого рівня для організації 
процесу імплементації Цілей Сталого Розвитку для України та оприлюднена на 
виконання доручення Кабінету Міністрів України від 21.06.2017     
№ 22696/3/1-16 на офіційному сайті Мінекономрозвитку (www.goo.gl/ZV8mhu);  

3) завдань та заходів Державної  цільової програми відновлення та 
розбудови миру в східних регіонах України (постанова Кабінету Міністрів 
України від 13.12.2017 № 1071); 
  4) прогнозу економічного і соціального розвитку України на               
2019-2021 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України 
від 11.07.2018 № 546. 
  

2. Райдержадміністрації готують проекти основних показників соціально-
економічного розвитку районів області на 2019 рік спільно з об’єднаними 
територіальними громадами  та надають їх у цілому за територіями.  

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи 
центральних органів виконавчої влади та інші виконавці, що беруть участь у 
розробленні проекту Програми, готують матеріали щодо напрямів державної 
політики, розвитку галузей економіки або сфер діяльності за колом 
підприємств усіх форм власності, що входять до відповідної сфери діяльності.  
 
 3. До розділу І (Аналіз   економічного та соціального розвитку області за 
2018 рік) орієнтовної структури проекту Програми: 

1) у пункті 1 (Основні тенденції соціально-економічного розвитку 
області) поточний стан відповідної галузі економіки чи сфери діяльності у 
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звітному періоді та реалізації політики, що проводилася, аналізується за такими 
параметрами: 

загальна характеристика галузі (сфери діяльності) та державної політики, яка 
проводилася у цій галузі (сфері діяльності), а також стан її реалізації; 

аналіз існуючої динаміки, тенденцій, пропорцій розвитку та чинників, що 
їх обумовлювали у звітному періоді; 

аналіз основних проблем та вжиті заходи щодо їх розв’язання. 
Також наводиться характеристика змін у нормативно-правовій базі, які 

відбулися протягом останнього року і наберуть чинності з 2019 року або вже 
чинні, та їх наслідки, що будуть впливати на ситуацію в області протягом             
2019 року; 

2) у пункті 2 (Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери, 
шляхи їх розв'язання) зазначаються ключові проблеми, які стримують розвиток 
Запорізької області (наводиться проблемне питання разом із обґрунтуванням та 
необхідними шляхами щодо їх розв’язання, обсяг – до  одного аркуша).  

Проблемні питання загальнодержавного рівня не включаються 
(наприклад, такі як: дефіцит зовнішнього фінансування, або зниження 
купівельної спроможності населення) тощо. 
  

4. До розділу ІІ (Цілі   і   пріоритети   економічного і  соціального 
розвитку на 2019 рік) орієнтовної структури проекту Програми. 
 Цілі і пріоритети економічного і соціального розвитку наводяться з 
урахуванням стратегічних цілей, визначених Стратегією регіонального 
розвитку Запорізької області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 
25.02.2016 № 1). 

У розділі визначаються першочергові завдання, які направлені на 
розв’язання соціально-економічних проблем та підвищення рівня життя 
населення, та зазначаються основні напрями здійснення політики у таких 
сферах: економічній, соціально-гуманітарній, природокористування, безпеки 
виробництва і життєдіяльності людини, захисту територіальної цілісності 
області, розвитку громадянського суспільства тощо. 

Наприклад: 
Стратегічна ціль 1. «Запорізький край – регіон з високим рівнем та 

якістю життя населення». 
Пріоритетна ціль, напрямок: «Забезпечення соціального захисту та 

підтримки населення, в тому числі учасників АТО та членів їх сімей, 
внутрішньо переміщених осіб, зокрема при оплаті житлово-комунальних 
послуг, призначенні (перерахунку) соціальних виплат та допомог найбільш 
вразливим верствам населення».  

або 
Стратегічна ціль 2. «Запорізький край – інвестиційно приваблива 

територія з розвинутими індустріальним комплексом та інфраструктурою».   
Пріоритетна ціль, напрямок: «Сприяння залученню інвестицій в 

економіку області. Реалізація експортних можливостей, популяризація 
економічного та інвестиційного потенціалу області. Втілення державної 
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інвестиційної політики шляхом створення та функціонування індустріальних 
парків». 

 
5. До розділів ІІІ - VІІ (Зростання конкурентоспроможності економіки 

регіону, забезпечення умов стійкого економічного розвитку; Розвиток 
реального сектору економіки; Соціальна та гуманітарна сфери; 
Природокористування та безпека життєдіяльності людини; Регіональний 
розвиток) орієнтовної структури проекту Програми.  

 Ці розділи повинні бути узгодженим з пунктом 2 розділу І (Головні 
проблеми розвитку економіки і соціальної сфери, шляхи їх розв'язання) і 
розділом ІІ (Цілі   і   пріоритети   економічного і  соціального розвитку на  
2019 рік) та викладаються за такою структурою:  

преамбула, яка у цілому стисло відображає галузь (сферу діяльності, 
обсяг – до  0,5 аркуша);  

Наприклад: 
«Інвестиційна та зовнішньоекономічна політика. 
Економічні перетворення, які відбуваються в Україні та області, зокрема, 

мають на меті поступову інтеграцію українських підприємств до міжнародного 
економічного простору та активізацію процесу залучення інвестицій. Провідна 
роль у цьому процесі належить формуванню та реалізації ефективної 
зовнішньоекономічної політики, подальшому підвищенню інвестиційної 
привабливості та формуванню позитивного іміджу Запорізької області на 
національному та міжнародному рівнях». 

основні завдання та заходи на 2019 рік, які  визначаються до кожного із 
запропонованих пріоритетів (викладаються у вигляді максимально стислого та 
конкретного опису тих позитивних змін, на які вони спрямовані);  

очікувані результати – показники успішності (у тому числі на основі 
регулятивного показника).    

 
6.  Матеріали до проекту Програми надаються Департаменту 

економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації у вигляді повністю 
підготовлених розділів за орієнтованою структурою. 

 
 7. При розробці проекту Програми структурні підрозділи 

облдержадміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої 
влади, райдержадміністрації та інші виконавці, що беруть участь у розробленні 
проекту Програми, співпрацюють із відповідними відділами Департаменту 
економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації (зокрема, з відділом 
моніторингу та прогнозування регіонального розвитку, каб. № 452                      
тел. 224-63-71).  

 
 
Керівник апарату                                                                    З. БОЙКО 

 


