
 
У К Р А Ї Н А 

 
ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови обласної державної адміністрації 
 

29.06.2004                                          
 N 263 

 
 

Про розробку проекту Стратегії 
економічного та соціального 
розвитку Запорізької області на 
2004-2015 роки 

 

 
 
Керуючись ст. 17 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, 

Указом Президента України від 28.04.2004 № 493/2004 “Про Стратегію 
економічного та соціального розвитку України “Шляхом європейської 
інтеграції” на 2004-2015 роки”  та з метою забезпечення своєчасної розробки 
проекту Стратегії економічного та соціального розвитку Запорізької області 
на 2004-2015 роки  (далі – проект Стратегії): 
 

1. Затвердити склад робочої групи для забезпечення розроблення 
проекту Стратегії економічного та соціального розвитку Запорізької області 
на 2004-2015 роки згідно з додатком (далі – робоча група). 

 
2. Членам робочої групі подати головному управлінню економіки 

облдержадміністрації до 02.07.2004 пропозиції щодо структури, змісту та 
відповідальних за розроблення розділів проекту Стратегії. 

 
3. Головному управлінню економіки облдержадміністрації: 
3.1.  з урахуванням поданих пропозицій підготувати структуру проекту 

Стратегії, методичні рекомендації щодо розроблення її розділів та подати до 
06.07.2004 погоджені головою робочої групи матеріали структурним 
підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам центральних 
органів виконавчої влади, місцевим органам виконавчої влади, органам 
місцевого самоврядування, обласним організаціям та об’єднанням, які 
безпосередньо братимуть участь у розробленні розділів; 

3.2. підготувати та подати до 07.07.2004 голові робочої групи 
пропозиції щодо залучення до розробки проекту Стратегії наукових закладів, 
а також фінансування витрат, пов’язаних із підготовкою проекту Стратегії;  

3.3. забезпечити методологічне та організаційне супроводження 
розробки проекту Стратегії. 
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4. Членам робочої групи, керівникам структурних підрозділів 
облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій: 

4.1. забезпечити своєчасну та якісну підготовку розрахунково-
аналітичних матеріалів до відповідних розділів проекту Стратегії,  
передбачивши при цьому реалізацію завдань та основних напрямів 
економічної і соціальної політики держави, визначених у Посланнях 
Президента України до Верховної Ради України “Європейський вибір. 
Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку 
України на 2002-2011 роки” та “Про внутрішнє і зовнішнє становище 
України у 2003 році”; 

4.2. врахувати у розділах проекту Стратегії основні положення 
Стратегії економічного і соціального розвитку України на 2004-2015 роки 
“Шляхом європейської інтеграції”, визначивши перспективи розвитку 
регіону в цілому та основних галузей економіки щодо реалізації стратегічних 
пріоритетів: забезпечення сталого економічного зростання, утвердження 
інноваційної моделі розвитку, соціальна переорієнтація економічної 
політики; 

4.3. матеріали мають бути розроблені на підставі основних підсумків 
економічних і соціальних перетворень 1991-2003 років з урахуванням діючих 
державних, регіональних та галузевих програм; 

4.4. подати погоджені з відповідними першими заступниками, 
заступниками голови облдержадміністрації матеріали до проекту Стратегії 
головному управлінню економіки облдержадміністрації (в електронному і 
друкованому вигляді) до 20.07.2004. 

 
5. Запропонувати: 
5.1. керівникам територіальних органів центральних органів виконавчої 

влади, обласним організаціям та об’єднанням, міським головам міст 
обласного значення здійснити заходи, передбачені пунктом 4 цього 
розпорядження; 

5.2. головному управлінню статистики у Запорізькій області 
забезпечити надання головним управлінням, управлінням та іншим 
структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам 
центральних органів виконавчої влади, місцевим органам виконавчої влади 
та органам місцевого самоврядування статистичної інформації, необхідної 
для розробки відповідних розділів проекту Стратегії. 

 
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови облдержадміністрації Самардака Г.В. 
 
 
Голова обласної 
державної адміністрації                                                             В.П. Березовський  
 
 
 



 Затверджено 
 
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
  29.06.2004                      № 263 

 
Склад 

робочої групи для забезпечення розроблення проекту Стратегії  
економічного та соціального розвитку Запорізької області на 2004-2015 роки  

 
 

Самардак  
Григорій Вікторович 

перший заступник голови облдержадміністрації, 
голова робочої групи 

Світлицький  
Анатолій Анатолійович 
 

перший заступник голови облдержадміністрації, 
заступник голови робочої групи 

Члени робочої групи : 
  
Бабміндра 
Дмитро Іванович 

начальник Запорізького обласного головного 
управління земельних ресурсів (за згодою) 

Бєліков                          
Сергій Борисович 

ректор Запорізького національного технічного 
університету (за згодою) 

Бельмас  
Людмила Миколаївна 

начальник управління культури облдержадміністрації 

Бережний  
Олександр Павлович 

заступник голови Запорізької обласної ради                      
(за згодою) 

Богун  
Сергій Володимирович 

начальник Державного управління екології та 
природних ресурсів в Запорізькій області (за згодою) 

Ванат                         
Петро Михайлович 

президент Запорізького обласного союзу промисловців 
і підприємців (роботодавців) “Потенціал” (за згодою) 

Вегеря 
Сергій Миколайович 

заступник голови облдержадміністрації 

Гапоненко            
Геннадій Іванович 

голова Запорізької обласної ради професійних спілок 
(за згодою) 

Головешко 
Володимир Петрович 

начальник головного управління статистики у  
Запорізькій області (за згодою) 

Жданов  
Анатолій Миколайович 

директор Запорізького обласного центру зайнятості 
(за згодою) 

Деркач                              
Наталія Володимирівна 

начальник відділу у справах національностей, міграції 
та релігій облдержадміністрації 

Казачук 
Анатолій Васильович 

начальник головного управління Пенсійного Фонду 
України в Запорізькій області (за згодою) 

Книрик 
Федір Іванович 

начальник управління житлово-комунального 
господарства облдержадміністрації 

Лисенков   
Сергій Володимирович 

перший заступник начальника головного управління 
сільського господарства і продовольства 
облдержадміністрації 

Лашкул  
Зінаїда Василівна  

начальник управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації 

Лобанов         
Володимир Євгенович 

начальник управління з питань фізичної культури, 
спорту та туризму облдержадміністрації 
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Мальований              
Микола Михайлович 

начальник  управління з питань внутрішньої політики 
облдержадміністрації 

Міщанин  
Вадим Васильович 

начальник управління зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації 

Нікулін                         
Микола Іванович 

генеральний директор обласного комунального 
підприємства "Запоріжжяводоканал" (за згодою) 

Оляніна  
Олександра Павлівна 

начальник головного фінансового управління 
облдержадміністрації 

Панкратов 
Віктор Павлович 

начальник головного управління праці та соціального 
захисту населення облдержадміністрації 

Погрібняк                         
Микола Анатолійович 

голова Представництва Державного комітету України з 
питань регуляторної політики та підприємництва в 
Запорізькій  області (за згодою) 

Разумович                   
Андрій Іванович 

начальник головного управління економіки 
облдержадміністрації 

Савін                          
Валерій Васильович  

ректор Запорізького державного університету                  
(за згодою) 

Сергєєва 
Ольга Костянтинівна 

начальник управління у справах сім’ї та молоді 
облдержадміністрації 

Сізінцова  
Лариса Анатоліївна 

заступник голови облдержадміністрації 

Сін 
Олександр Ченсанович 

заступник голови облдержадміністрації 

Стрюк                        
Анатолій Іванович  

заступник голови облдержадміністрації 

Ульянова 
Олена Іванівна 

начальник управління освіти і науки 
облдержадміністрації 

Ходаков  
Григорій Олексійович 

начальник управління власності та корпоративних прав 
облдержадміністрації 

Черленюх 
Володимир Васильович 

начальник головного управління промисловості, 
енергетики, транспорту та зв’язку облдержадміністрації 

Шамілов 
Володимир Іванович 

президент Запорізької торгово-промислової палати, 
голова постійної комісії облради (за згодою) 

Швець 
Василь Петрович 

начальник управління капітального будівництва 
облдержадміністрації 

Шкабарня                
Євген Миколайович 

начальник управління містобудування та архітектури 
облдержадміністрації 

 
 
Заступник голови, керівник  
апарату облдержадміністрації                                                       Г.Ф. Коваленко 

 
 
 

 


