
 
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 

 

22.09.2004                                          
 N 413 

 
 
Про розробку проекту Програми 
соціально-економічного та куль-
турного розвитку Запорізької 
області на 2005 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 забезпечення своєчасної розробки проекту Програми соціально-
економічного та культурного розвитку Запорізької області на 2005 рік (далі – 
проект Програми): 

 
1. Затвердити робочий план організації розробки проекту Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області на 2005 
рік  (далі – робочий план), що додається. 
 

2. Першим заступникам, заступникам голови облдержадміністрації; 
заступнику голови, керівнику апарату облдержадміністрації; начальникам 
головних управлінь, управлінь та інших структурних підрозділів 
облдержадміністрації; головам райдержадміністрацій забезпечити підготовку 
розрахунково-аналітичних матеріалів до проекту Програми відповідно до 
вищезазначеного робочого плану,  передбачивши при цьому: 

2.1. реалізацію у  2005 році завдань та основних напрямів економічної і 
соціальної політики держави,  визначених у Посланні Президента України до 
Верховної Ради України “Європейський вибір. Концептуальні засади 
стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки”, 
Програмі діяльності Кабінету Міністрів України "Послідовність. 
Ефективність. Відповідальність", затвердженій постановою Верховної Ради 
України від 16.03.2004 № 1602-IV “Про Програму діяльності Кабінету 
Міністрів України та її виконання”, Стратегії економічного та соціального 
розвитку України на 2004-2015 роки “Шляхом європейської інтеграції”, 
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схваленій Указом Президента України від 28.04.2004 № 493/2004, Основних 
напрямах бюджетної політики на 2005 рік, затверджених постановою 
Верховної Ради України від 24.06.2004 № 1854-IV; 

2.2. впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку 
спрямованої на забезпечення високих темпів економічного зростання і 
підвищення добробуту населення області; 

2.3. матеріали мають бути розроблені на підставі підсумків виконання 
програми соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької   
області на 2004 рік за 9 місяців поточного року, з урахуванням діючих  
державних і регіональних комплексних і цільових програм, Концепції 
економічного та соціального розвитку Запорізької області до 2015 року, 
проектних показників бюджету області на 2005 рік і проекту Державної 
програми економічного і соціального розвитку України на 2005 рік.  

 
3. Запропонувати: 
3.1. керівникам територіальних органів центральних органів виконавчої 

влади, обласним організаціям та об’єднанням згідно з додатком, міським 
головам міст обласного значення здійснити заходи, передбачені робочим 
планом та пунктом 2 цього розпорядження; 

3.2. 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 прогнозу основних показників економічного і соціального 
розвитку  на 2005 рік. 

 
4. Головному управлінню економіки облдержадміністрації забезпечити 

методологічне та організаційне супроводження розробки проекту Програми. 
 
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

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


