
 Затверджено 
 
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
22.09.2004                     №  413                    
 

Робочий план 
оpганізації pозpобки пpоекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області на 2005 рік 

 
№ 
п/п Заходи Термін 

виконання 
Відповідальні            
за виконання 

 

1 2 3 4 
1. Підготувати пакет документів (структуру, макет показників, 

форми та рекомендації, індекси цін виробників, інфляції та 
інш.) для розробки пpоекту Програми згідно з методичними 
рекомендаціями Міністерства економіки та з питань 
європейської інтеграції Укpаїни, схваленими рішенням 
колегії Мінекономіки України від 12.11.97, та забезпечити 
подання його структурним підрозділам облдержадміністрації, 
територіальним органам центральних органів виконавчої 
влади, місцевим органам виконавчої влади, органам 
місцевого самоврядування, обласним організаціям та 
об’єднанням 

01.10.2004 Головне управління економіки 
облдержадміністрації  

    
2. Розробити графік захисту проекту основних показників 

соціально-економічного розвитку міст і районів області на 
2005 рік в облдержадміністрації 
 

05.10.2004 Головне управління економіки 
облдержадміністрації  

3. Провести захист проекту основних показників соціально-
економічного розвитку міст і районів області на 2005 рік в 
облдержадміністрації з попереднім розглядом проектних 
матеріалів у головному управлінні економіки 
облдержадміністрації за участю структурних підрозділів 
облдержадміністрації 

Жовтень-
листопад 
2004 року 
згідно з 

графіком 

Перші заступники, заступники голови          
облдержадміністрації, керівники головних 
управлінь, управлінь та інших структурних 
підрозділів облдержадміністрації, голови 
райдержадміністрацій, міські голови міст        
обласного значення  

    
4. 
 
 

Розробити матеріали до проекту Програми по відповідних 
галузях і сферах, територіях (згідно з поданою структурою 
проекту Програми):  

12.11.2004 
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4.1. аналітична частина:  виконання програми соціально-

економічного та культурного розвитку області на 2004 рік за 
підсумками 9 місяців п.р.  і прогноз очікуваного  виконання у 
цілому за 2004 рік (оцінка тенденцій розвитку, проведеної 
роботи щодо  виконання основних завдань, основні проблеми 
та невирішені питання); 

 Головні управління, управління та інші         
структурні підрозділи облдержадміністрації,         
територіальні органи центральних органів 
виконавчої влади, обласні організації та 
об’єднання  

4.2. прогнозна частина:  
головна мета та пріоритетні напрями розвитку на 2005 рік; 
прогноз  розвитку  на 2005 рік (обґрунтування проектних 
показників, основні завдання); 

 Головні управління, управління та інші         
структурні підрозділи облдержадміністрації,         
територіальні органи центральних органів 
виконавчої влади, обласні організації та 
об’єднання  

4.3. заходи щодо реалізації програми соціально-економічного та 
культурного розвитку Запорізької області на 2005 рік (згідно 
з поданою формою); 

 Головні управління, управління та інші         
структурні підрозділи облдержадміністрації,         
територіальні органи центральних органів 
виконавчої влади, обласні організації та 
об’єднання  

4.4. основні показники соціально-економічного розвитку області 
на 2005 рік (згідно з поданою формою); 

 Головні управління, управління та інші         
структурні підрозділи облдержадміністрації,         
територіальні органи центральних органів 
виконавчої влади, обласні організації та 
об’єднання  

4.5. основні показники соціально-економічного розвитку міст і       
районів області на 2005 рік  (згідно з поданою формою); 

 Райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення 

4.6. балансові розрахунки з пояснювальною запискою (згідно з 
поданою формою) 
 

 Головні управління:  промисловості, 
енергетики, транспорту та зв’язку; 
сільського господарства і продовольства; 
економіки  облдержадміністрації 

    
5. Подати погоджені  з першими заступниками, заступниками 

голови облдержадміністрації (згідно з розподілом обов’язків)  
матеріали до проекту Програми, зазначені в п. 4 робочого 
плану, головному управлінню економіки 
облдержадміністрації в електронному і друкованому вигляді 
(к.450,452) 

15.11.2004 Керівники головних управлінь, управлінь 
та інших структурних підрозділів 
облдержадміністрації, територіальних 
органів центральних органів виконавчої 
влади, обласні організації та об’єднання  
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6. Узагальнити матеріали до проекту Програми соціально-

економічного та культурного розвитку Запорізької області  
на 2005 рік  

01.12.2004 
 
 

Головне управління економіки 
облдержадміністрації  

    
7.    Підготувати проект Програми та подати його  для розгляду та 

затвердження в установленому порядку  
Грудень 

2004 року 
 
 

Головне управління економіки 
облдержадміністрації  

 
 

Заступник голови, керівник  
апарату облдержадміністрації                                                                                                                   Г.Ф. Коваленко 


