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Положення 
про міжгалузеву робочу групу з питань моніторингу реалізації Стратегії 

регіонального розвитку Запорізької області на період до 2015 року 
 
 

1. Загальні положення 
 

 1.1. Міжгалузева робоча група з питань моніторингу реалізації 
Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2015 року 
(далі – Міжгалузева робоча група) є консультативно-дорадчим органом, 
утвореним при обласній державній адміністрації з метою координації роботи 
щодо здійснення моніторингу реалізації Стратегії регіонального розвитку 
Запорізької області на період до 2015 року та визначення відповідності 
досягнутих результатів очікуваним. 

1.2. Міжгалузева Робоча група у своїй діяльності керується 
Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету 
Міністрів України, Стратегією регіонального розвитку Запорізької області на 
період до 2015 року, затвердженою рішенням обласної ради від 06.06.2008                 
№ 2 (далі – Стратегія), розпорядженнями голови облдержадміністрації,  а 
також цим Положенням. 

1.3. Рішення, рекомендації та пропозиції Міжгалузевої робочої групи 
надаються місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого 
самоврядування, а також іншим органам, установам та організаціям, які 
залучаються до процесу реалізації, моніторингу й оцінювання Стратегії, для 
розгляду та виконання. 
 

2. Основні завдання Міжгалузевої робочої групи 
 

2.1. Організація та координація роботи щодо здійснення моніторингу 
Стратегії, зокрема: 

оптимізація індикаторів моніторингу Стратегії на основі принципу їх 
відповідності стратегічним та операційним цілям, гнучкості щодо врахування 
змін, які відбуваються у соціально-економічному, культурному розвитку та 
екологічній сфері регіону, вимірюваності та доступності даних; 

визначення джерел даних для індикаторів (показників) та розподіл 
функцій між різними структурами щодо збору та аналізу даних; 
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розроблення вимог до процедур і критеріїв оцінки (моніторингу) 
виконання операційних планів, проектів, заходів і дій, спрямованих на 
реалізацію Стратегії. 

2.2. Підготовка узгоджених пропозицій щодо: 
внесення змін та доповнень до Стратегії з метою розв’язання 

виявлених проблем на регіональному  рівні; 
проведення навчальних програм, семінарів, конференцій, форумів, 

конкурсів, тренінгів та інших заходів, пов’язаних з впровадженням, 
моніторингом та оцінюванням реалізації Стратегії; 

фінансового забезпечення заходів і дій з реалізації Стратегії;  
визначення формату представлення результатів моніторингу перед 

громадськістю та іншими зацікавленими сторонами та оприлюднення їх. 
2.3. Проведення аналізу ефективності впровадження заходів і дій 

місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування,  спрямованих на реалізацію Стратегії. 

2.4. Розробка робочих документів з удосконалення системи управління 
реалізацією Стратегії, участь у розробці проектів розпоряджень голови 
облдержадміністрації та проектів рішень обласної ради, що стосуються 
реалізації Стратегії. 

2.5. Формування пропозицій та надання інформаційно-консультаційної 
допомоги з питань розробки, впровадження стратегій розвитку територій 
області.  

 
3.  Права і повноваження Міжгалузевої робочої групи 

 
 3.1. Міжгалузева робоча група відповідно до покладених на неї завдань 
має право: 

3.1.1. залучати в установленому порядку до роботи спеціалістів 
структурних підрозділів обласної державної адміністрації, обласної ради, 
територіальних органів центральних органів виконавчої влади, фахівців 
підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);  
 3.1.2. отримувати в установленому порядку від місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних органів 
центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій 
інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань; 

 3.1.3. ініціювати в установленому порядку проведення нарад, "круглих 
столів", спільних робочих засідань, громадських слухань та інших заходів, 
пов’язаних із впровадженням Стратегії;  
 3.1.4. залучати у встановленому порядку засоби масової інформації, 
громадські організації та органи самоорганізації населення області до участі 
у заходах, що сприяють досягненню визначених завдань.  
  

4. Структура Міжгалузевої робочої групи та форми її діяльності 
  

4.1. Міжгалузеву робочу групу очолює голова, який здійснює 
керівництво та координацію роботи. Головою Міжгалузевої робочої групи є 
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за посадою заступник голови облдержадміністрації відповідно до 
функціонального розподілу обов’язків або особа, на яку покладено 
виконання обов’язків останнього.  

4.2. До складу Міжгалузевої робочої групи входять: 
заступник голови (за посадою – фахівець Головного управління 

економіки облдержадміністрації); 
члени робочої групи (за посадою – фахівці структурних підрозділів 

облдержадміністрації, територіальних органів центральних органів 
виконавчої влади, а також представники органів місцевого самоврядування, 
громадських організацій області, науковці.  

4.3. Персональний склад Міжгалузевої робочої групи затверджується 
розпорядженням голови облдержадміністрації.  

4.4. Основною формою роботи Міжгалузевої робочої групи є засідання 
та оперативні наради, що скликаються головою або його заступником не 
рідше одного разу на місяць.  

На засідання можуть бути запрошені інші особи, що мають відношення 
до питань, які розглядаються. 

4.5. Рішення Міжгалузевої робочої групи, у разі необхідності, 
оформлюється протоколом, який підписує голова робочої групи, та є 
обов'язковим для виконання її членами.  

4.6. Матеріально-технічне забезпечення роботи Міжгалузевої робочої 
групи здійснюють члени робочої групи згідно з напрямком своєї діяльності. 

 
 

5.  Порядок взаємодії Міжгалузевої робочої групи з інституціями 
регіону, які беруть участь у моніторингу Стратегії 

 
5.1.  Міжгалузева робоча група безпосередньо співпрацює з Радою з 

питань впровадження, моніторингу та оцінювання Стратегії, створеної 
розпорядженням голови облдержадміністрації від 24.09.2008 № 355, 
комітетами робочої групи з  впровадження, моніторингу та оцінювання 
Стратегії. 

5.2. Аналітично-звітні матеріали та пропозиції щодо реалізації, 
моніторингу й оцінювання Стратегії подаються виконавцями за 
пріоритетними напрямами, які визначено Стратегією: 

”Запорізький край – екологічно безпечний для проживання регіон” - 
Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища в 
Запорізькій області;  

”Запорізький край – історико-культурний та курортно-туристичний 
центр національного та міжнародного значення” - управлінню культури і 
туризму облдержадміністрації; 

”Запорізький край – інвестиційно приваблива територія з розвинутими 
індустріальним та аграрним комплексами” - управлінню зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації; 
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”Формування високої управлінської культури, самодостатності громад, 
їх спроможності до самоврядування” та ”Якість життя населення регіону” - 
Головному управлінню економіки облдержадміністрації. 

5.3. До Міжгалузевої робочої групи подаються аналітично-звітні 
матеріали щодо моніторингу: 

індикаторів, визначених Стратегією (табличні матеріали з 
індикаторами за звітний період разом з пояснювальною запискою, в якій 
визначені статистичні, аналітичні та інші дані, які необхідно взяти до уваги, 
оцінка отриманих результатів та пропозиції щодо покращення ситуації) – 
структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними 
органами центральних органів виконавчої влади (за згодою) щороку, до 25 
червня, що настає за звітним періодом; 

виконання операційних планів, проектів, заходів і дій, спрямованих на 
реалізацію Стратегії та оцінки їх ефективності (аналітично-інформаційна 
довідка про стан виконання з відображенням найбільш суттєвих фактів, 
обсягів та джерел фінансування, досягнень очікуваних результатів на підставі 
додаткових індикаторів, які розробляються безпосередньо відповідальним 
виконавцем по кожному заходу) – структурними підрозділами 
облдержадміністрації, райдержадміністраціями,  територіальними органами 
центральних органів виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування (за згодою) на вимогу голови Міжгалузевої робочої групи.  

 
 
 
 

 
Заступник голови – керівник  
апарату облдержадміністрації                                                         Р.В. Дригинич   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


