
 Затверджено 
 
розпорядження голови обласної  
державної адміністрації 
 
 28.02.2006                 №  82 

  
 

План заходів Запорізької обласної державної адміністрації 
щодо реалізації Основних напрямів урядової політики в економічній та соціальній сфері на 2006 рік, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.2006 № 42 
 

№ 
з/п 

Зміст заходу                                 
згідно з постановою              

Кабінету Міністрів України  
від 20.01.2006 № 42 

Зміст заходу облдержадміністрації Термін 
виконання 

Відповідальні 
виконавці 

 

1 2 3 4 5 
Підвищення конкурентоспроможності національної економіки у 2006 році 

1. Посилення інноваційної актив-
ності підприємств реального 
сектора економіки та підви-
щення його конкурентоспро-
можності 

 

1.1. Переглянути заходи Комп-
лексної державної програми 
енергозбереження України, 
зокрема щодо істотного змен-
шення газової складової в 
енергоспоживанні підпри-
ємств металургійної та хіміч-
ної промисловості, житлово-
комунального господарства 

Переглянути та конкретизувати заходи Комплексної 
програми енергозбереження Запорізької області, 
затвердженої розпорядженням голови облдерж-
адміністрації від 23.12.97 №  626, та подати 
Міністерству палива та енергетики України 
інформацію про проведену роботу. 
 
Розробити та  затвердити в установленому порядку 
додаткові заходи енергозбереження, зокрема,  щодо 
істотного зменшення газової складової в енерго-
споживанні підприємств металургійної, хімічної 
промисловості, житлово-комунального господарства та 
подати інформацію Міністерству палива та енергетики 
України  
 

30.03.2006 
 
 
 
 
 
 

30.06.2006 
 

Головне управління 
промисловості та 
розвитку  
інфраструктури 
облдержадміністрації 
 
 
Головне управління 
промисловості та 
розвитку  
інфраструктури 
облдержадміністрації 
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2.  Розвиток інструментів ефек-

тивної ринкової економіки  
2.1. Розроблення проекту Дер-

жавної програми економіч-
ного і соціального розвитку 
України на 2007 рік як осно-
ви для формування проекту 
Державного бюджету України 

Підготувати та подати Міністерству економіки України  
пропозиції до проекту Державної програми 
економічного і соціального розвитку України на 
2007 рік. 
 
Взяти участь  у  захисті  основних показників  
економічного і соціального розвитку області в 
Міністерстві економіки України 
 

Травень 
 
 
 
 

Червень 
 
 

Головне управління 
економіки 
облдержадміністрації 
 
 
Головне управління 
економіки 
облдержадміністрації 
 

2.2. Провести інвентаризацію всіх 
землекористувачів, перегля-
нути ставки орендної плати за 
землю 

Забезпечити проведення інвентаризації земель закладів 
освіти (1473,1 га) за рахунок коштів Державного 
бюджету України. 
 
Сприяти виділенню  з місцевих бюджетів асигнувань 
на проведення інвентаризації земель населених пунктів 
в обсязі 2629,39 тис. грн. та земель несільсько-
господарського призначення за межами населених 
пунктів - 850,29 тис. грн. 
 
Інформувати Запорізьке обласне головне управління 
земельних ресурсів про обсяги отриманих асигнувань 
на проведення інвентаризації земель. 
 
 
 
Подати Державному комітету України по земельних 
ресурсах інформацію про виконання п. 2.2. 

Протягом року 
 
 
 

Протягом року 
 
 
 
 
 

Щоквартально, 
до 5 числа  

місяця, наступ-
ного за звітним 

кварталом 
 

25.03.2006  

Запорізьке обласне 
головне управління 
земельних ресурсів 
 
Райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст 
обласного значення 
 
 
 
Райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст 
обласного значення 
 
 
Запорізьке обласне 
головне управління 
земельних ресурсів 
 

2.3. Забезпечити проведення в 
Автономній Республіці Крим 
та кожній області аукціонів з 
продажу землі (не менш як 10 
ділянок) з відповідною 
інфраструктурою 

Визначити та затвердити перелік земельних ділянок, 
що можуть бути продані на аукціонах. 
 
Розробити та затвердити відповідно до чинного 
законодавства порядок проведення аукціонів на 
території. 
 
Забезпечити проведення аукціонів з продажу землі у 

Лютий 
 
 

ІІ квартал 
 
 
 

Щоквартально 

Райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст 
обласного значення,  
Запорізьке обласне 
головне управління 
земельних ресурсів 
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відповідності з вимогами законодавства. 
 
Подати Державному комітету України по земельних 
ресурсах інформацію про виконання п. 2.3. 

 
 

Щоквартально, 
з 25.03.2006 

 
 
Запорізьке обласне 
головне управління 
земельних ресурсів 

3.  Розвиток малого та середнього 
бізнесу як основного фактора 
підвищення рівня зайнятості 
населення і джерела форму-
вання середнього класу 

 

3.1. Завершити роботу з визна-
чення спрощеної процедури 
державної реєстрації та взяття 
на облік суб’єктів підприєм-
ницької діяльності шляхом 
запровадження   принципу 
“електронного єдиного вікна” 
та удосконалення норм 
законодавства з питань 
реєстррації юридичних осіб і 
фізичних осіб – підприємців, 
створення умов для розроб-
лення високоякісного техніч-
ного програмного забезпечен-
ня, функціонування автомати-
зованих систем єдиних 
державних реєстрів 
 

Підготувати та подати Державному комітету України з 
питань регуляторної політики та підприємництва 
пропозиції щодо внесення змін до нормативно-
правових актів з питань реєстрації юридичних осіб і 
фізичних осіб–підприємців за принципом  “електрон-
ного єдиного вікна”. 
 
Подати Державному комітету України з питань 
регуляторної політики та підприємництва інформацію 
про виконання п. 3.1. 

І півріччя 
 
 
 
 
 
 

25.06.2006 
 
 

Головне управління 
економіки 
облдержадміністрації 
 
 
 
 
Головне управління 
економіки 
облдержадміністрації 

4.  Запровадження державного 
інвестування у “точки 
зростання” 

 

4.1. Забезпечити введення в 
експлуатацію не менш як 
7623,9 тис. м2 загальної площі 
житла за рахунок усіх джерел 
фінансування 

Забезпечити введення в експлуатацію не менше як 
257,0 тис. м2 загальної площі житла за рахунок усіх 
джерел фінансування. 
 
Подати Міністерству будівництва, архітектури та 
житлово-комунального господарства України 

Протягом року 
 
 
 

25.12.2006 

Головне управління 
економіки 
облдержадміністрації 
 
Головне управління 
економіки 
облдержадміністрації 
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інформацію про виконання п. 4.1. 

5.  Розвиток регіональної інфра-
структури через державну 
підтримку 

 

5.1. Запровадити під час підго-
товки проектів місцевих 
бюджетів розроблення інвес-
тиційних програм з ураху-
ванням стратегічних пріори-
тетів розвитку регіонів 

Забезпечити: 
  розробку інвестиційних програм з урахуванням 
стратегічних пріоритетів розвитку територій; 
  проведення ”круглих столів” з питань залучення 
інвестиційних ресурсів; 
   висвітлення у друкованих та електронних засобах 
масової інформації щодо надходження інвестицій  в 
економіку території. 
 
Передбачити під час складання місцевих бюджетів на 
2007 рік кошти на реалізацію інвестиційних програм.   
 
 
Подати узагальнену інформацію головному 
управлінню економіки облдержадміністрації 
 

 
Протягом року 

 
 
 
 
 
 
 

Вересень 
 
 
 

Жовтень 

 
Райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст 
обласного значення 
 
 
 
 
 
Райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст 
обласного значення 
 
Райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст 
обласного значення 
 

5.2. Удосконалити формули роз-
поділу обсягу міжбюджетних 
трансфертів на соціально-
економічний розвиток регіо-
нів,  порядок надання їх з 
державного бюджету місце-
вим бюджетам 

Підготувати та подати Кабінету Міністрів України 
пропозиції щодо вдосконалення формули розподілу 
обсягу міжбюджетних трансфертів на соціально-
економічний розвиток регіонів, порядку надання їх з 
державного бюджету місцевим бюджетам. 
 
Подати Міністерству економіки України інформацію 
про виконання п. 5.2. 
 

І квартал 
 
 
 
 
 

25.03.2006 

Головне фінансове 
управління 
облдержадміністрації 
 
 
 
Головне фінансове 
управління 
облдержадміністрації 
 

5.3. Розробити на основі регіо-
нальних проектів (програм) 
транскордонного співробіт-
ництва проект Державної 
програми розвитку транскор-
донного співробітництва на 
2007 рік 

Підготувати та розмістити на веб-порталі 
облдержадміністрації оголошення про проведення 
конкурсу на розробку проектів (програм) 
транскордонного співробітництва. 
 
 
Забезпечити збір та опрацювання отриманих проектів, 

10.02.2006 
 
 
 
 
 

20.03.2006 

Управління зовнішніх 
зносин та             
зовнішньоекономічної 
діяльності 
облдержадміністрації 
 
Управління зовнішніх 
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визначення переможців. 
 
Підготувати та подати Міністерству економіки України 
пропозиції до проекту Державної програми розвитку 
транскордонного співробітництва на 2007 рік  
 

 
 

25.03.2006 

зносин та             
зовнішньоекономічної 
діяльності 
облдержадміністрації 
 

5.4. Забезпечити виконання 
програм сусідства “Україна-
Польща-Білорусь”, “Україна-
Словаччина-Угорщина”, 
“Україна-Румунія” 

Сприяти розвитку соціально-економічних, науково-
технічних та культурних зв’язків з державами в рамках 
програм сусідства “Україна-Польща-Білорусь”, 
“Україна-Словаччина-Угорщина”, “Україна-Румунія”. 
 
Подати Міністерству економіки України інформацію 
про виконання п. 5.4. 
 

Протягом року 
 
 
 
 

25.12.2006 

Управління зовнішніх 
зносин та             
зовнішньоекономічної 
діяльності 
облдержадміністрації 

5.5. Визначити порядок надання 
депресивним територіям 
державної підтримки з 
урахуванням процедур, що 
діють у державах – членах 
ЄС, затвердити програми 
подолання депресивного 
стану окремих територій 

Забезпечити:  
моніторинг розвитку районів і міст обласного значення 
згідно з Порядком і Методикою визначення 
депресивності територій;  
організаційно-методологічний супровід розробки 
програми подолання депресивного стану території 
після визначення Кабінетом Міністрів України 
депресивної території в Запорізькій області. 
 
 
 
 
 
 
Подати Міністерству економіки України інформацію 
про виконання п. 5.5. 

Після 
затвердження 

Порядку 
здійснення 

моніторингу 
розвитку регіо-
нів, районів і 

міст обласного 
значення та 
Методики 
визначення 

депресивності 
територій  

 
25.05.2006 

Головне управління 
економіки разом з 
іншими структурними 
підрозділами облдерж-
адміністрації, головне 
управління статистики 
у Запорізькій області  
 
 
 
 
 
 
 
Головне управління 
економіки 
облдержадміністрації 
 

5.5. Провести обстеження об’єк-
тів соціальної інфраструкту- 
ри села та забезпечити 
добудову тих, що мають 
найвищу будівельну готов-
ність (насамперед об’єктів 
водопостачання сіл, які  

Провести інвентаризацію та скласти перелік 
незавершеного будівництва об’єктів соціальної 
інфраструктури села. 
 
Визначити та передбачити у бюджетах усіх рівнів на 
2006 рік джерела необхідні обсяги фінансування 
реальних до вводу об’єктів незавершеного будівництва 

Протягом року 
 
 
 

Червень 
 
 

Управління: капіталь-
ного будівництва, 
містобудування, 
архітектури та 
житлово-комунального 
господарства,  головні 
управління: економіки, 
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користуються привізною 
водою), будівництво доріг до 
сільських населених пунктів і 
мереж газопостачання 

Забезпечити організацію виконання будівельних робіт 
та введення об’єктів в експлуатацію, визначених 
програмою капітального будівництва на 2006 рік. 
 
 
Подати Міністерству аграрної політики України 
інформацію про виконання п. 5.5. 
 

Грудень 
 
 
 
 

25.12.2006 

агропромислового 
розвитку 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації 
 
Головне управління 
агропромислового 
розвитку 
облдержадміністрації 
 

Збереження соціальної спрямованості економічного зростання здійснюватиметься у 2006 році за такими напрямами 
6. Скорочення питомої ваги 

бідного населення та форму-
вання середнього класу 

 

6.1. Забезпечення погашення у 
повному обсязі заборгова-
ності на економічно активних 
підприємствах, зменшення на 
30 відсотків боргів 
працівникам підприємств, до 
яких застосовується проце-
дура відновлення платоспро-
можності боржника або 
визнання його банкрутом 

Забезпечити моніторинг: 
 погашення заборгованості з виплати заробітної плати 
за всіма статистичними групами підприємств та в 
розрізі різних форм власності; 
 виконання підприємствами заходів щодо першо-
черговості виплати заробітної плати та графіків 
погашення заборгованості з неї на підприємствах 
області. 
 
Проводити: 
 засідання робочої групи облдержадміністрації з 
контролю за забезпеченням першочерговості виплати 
заробітної плати та погашення заборгованості з неї; 
 селекторні наради з головами райдержадміністрацій та 
міськими головами міст обласного значення з цього 
питання. 
 
Подати Міністерству праці та соціальної політики 
України інформацію про виконання п. 6.1. 
 

 
Щомісячно 

 
 

Щотижнево 
 
 
 
 
 

Щомісячно 
 
 

Згідно з 
планом роботи 

 
 

25.12.2006 

Головне управління 
праці та соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації 
 
 
 
 
 
 
Головне управління 
праці та соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації 
 
 
 
Головне управління 
праці та соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації 
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6.2. Виконати завдання Держав-

ної програми зайнятості 
населення на 2006–2009  роки, 
відповідних територіальних 
(регіональних) програм на 
2006 рік 

Забезпечити виконання Програми зайнятості населення 
Запорізької області на 2006-2007 роки, затвердженої 
рішенням обласної ради від 23.12.2005 № 2: 
  створити 40 тис. нових робочих місць, в т.ч.             
15,5 тис. у галузях економіки;  
  забезпечити моніторинг створення робочих місць в 
розрізі територій області та галузей економіки; 
  працевлаштувати не менше 40 тис. осіб; 
  охопити професійним навчанням та перенавчанням не 
менше 7,5 тис. осіб. 
 
Подати Міністерству праці та соціальної політики 
України інформацію про виконання п. 6.2. 
 
 

Протягом року 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.12.2006 

Головне управління 
праці та соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації, 
Запорізький обласний 
центр зайнятості 
 
 
 
 
 
Головне управління 
праці та соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації 
 

6.3. Залучення до оплачуваних 
громадських робіт не менш як 
410 тис. безробітних 

Залучити до оплачуваних громадських робіт не менше 
як 15150 безробітних.  
 
Подати Міністерству праці та соціальної політики 
України інформацію про виконання п. 6.3. 

Протягом року 
 

 
25.12.2006 

Головне управління 
праці та соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації, 
Запорізький обласний 
центр зайнятості 
 

6.4. Запровадити призначення всіх 
видів соціальної допомоги за 
однією заявою у 180 
районних/міських органах 
праці та соціального захисту 
населення за принципом 
“єдиного вікна” 

Запровадити призначення всіх видів соціальної 
допомоги за однією заявою у Бердянському міському 
управлінні праці та соціального захисту населення за 
принципом “єдиного вікна” відповідно до пілотного 
проекту. 
 
Подати Міністерству праці та соціальної політики 
України інформацію про виконання п. 6.4. 
 
 

Протягом року 
 
 
 
 
 

25.12.2006 

Головне управління 
праці та соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації 
 
 
Головне управління 
праці та соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації 
 

6.5. Забезпечення виплати допо-
моги по догляду за дитиною 
до досягнення нею триріч-
ного віку в розмірі, що 
дорівнює різниці між сумою, 

Забезпечити виплати відповідно до Закону України 
“Про державну допомогу сім’ям з дітьми” допомоги по 
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 
в розмірі, що дорівнює різниці між сумою, що 
становить 50 відсотків прожиткового мінімуму для 

Протягом року 
 
 
 
 

Головне управління 
праці та соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації 
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що становить 50 відсотків 
прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, та сумою 
середньомісячного сукупного 
доходу сім’ї в розрахунку на 
одну особу за попередні шість 
місяців, але не менше як 90 грн. 

працездатних осіб, та сумою середньомісячного 
сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за 
попередні шість місяців, але не менше як 90 грн.  
 
Подати Міністерству праці та соціальної політики 
України інформацію про виконання п. 6.5. 
 
 

 
 
 
 

25.12.2006 

 
 
 
 
Головне управління 
праці та соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації 

7.  Поліпшення стану здоров’я 
населення  

7.1. Забезпечити оснащення сіль-
ських амбулаторій та фельд-
шерсько-акушерських пунк-
тів, придбання автомобілів 
швидкої медичної допомоги 
для сільських закладів 
охорони здоров’я 

Придбати для сільських амбулаторій та  
фельдшерсько-акушерських пунктів: 
медичне обладнання у кількості 3526 одиниць; 
автомобілів швидкої медичної допомоги підвищеної 
прохідності типу УАЗ-3962 у кількості 40 одиниць. 
 
Подати Міністерству охорони здоров’я України 
інформацію про виконання п. 7.1. 
 

Протягом року 
 
 
 
 

 
25.12.2006 

Управління охорони 
здоров’я 
облдержадміністрації 
 
 
 
Управління охорони 
здоров’я 
облдержадміністрації 

8.  Створення єдиної державної 
системи цивільного захисту 
населення і територій 

 

8.1. Провести в областях інвента-
ризацію техногенних утворень 
як потенційних джерел вто-
ринної мінеральної сировини 
та визначити доцільність їх 
промислового освоєння 
 

Подати до Міністерства охорони навколишнього 
середовища України клопотання щодо визначення 
порядку проведення інвентаризації промислових та 
побутових полігонів як обєктів техногенних утворень. 
 
Забезпечити в установленому порядку проведення 
інвентаризації потенційних обєктів техногенних 
утворень: шлакові відвали б. Середня, 
шламонакопичувач б. Городиська ВАТ "ЗАлК". 
 
Подати Міністерству охорони навколишнього 
середовища України інформацію про виконання п. 8.1. 
 

Березень 
 
 
 
 

Після 
затвердження 

порядку 
 
 

25.11.2006 

Державне управління 
екології та природних 
ресурсів в Запорізькій 
області  
 
Державне управління 
екології та природних 
ресурсів в Запорізькій 
області  
 
Державне управління 
екології та природних 
ресурсів в Запорізькій 
області 
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9.  Збереження культурної 

спадщини та сприяння 
розвитку культури і мистецтва 

 

9.1. Запровадження музично-
естетичного виховання у 
дошкільних закладах, музич- 
но-образотворчого виховання 
у початковій школі, музич-
ного виховання у середній         
загальноосвітній школі, збіль- 
шення кількості шкіл 
естетичного виховання 

Провести обласні творчі конкурси для обдарованих 
дітей і підлітків, фестивалі художньо-естетичного 
напряму. 
 
Забезпечити участь обдарованих дітей і підлітків 
області у Всеукраїнських, міжнародних конкурсах та 
фестивалях. 
 
Провести державну атестацію початкових 
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів 
області. 
 
Подати Міністерству культури і туризму України 
інформацію про виконання п. 9.1. 
 
 

Протягом року 
 
 
 

Протягом року 
 
 
 

Протягом року 
 
 

 
25.10.2006 

Управління культури і 
туризму 
облдержадміністрації 
 
Управління культури і 
туризму 
облдержадміністрації 
 
Управління культури і 
туризму 
облдержадміністрації 
 
Управління культури і 
туризму 
облдержадміністрації 
 

9.2. Проведення заходів з 
відзначення 200-річчя від дня 
народження Т.Г. Шевченка та 
всеукраїнської культурно-
мистецької акції “Встане 
правда! Встане воля!” 

Забезпечити проведення культурно-мистецьких заходів 
до 192-річниці від дня народження Т.Г. Шевченка. 
 
Взяти участь у Всеукраїнській культурно-мистецькій 
акції “Встане правда! Встане воля”. 
 
Подати Міністерству культури і туризму України 
інформацію про виконання п. 9.2. 
 

Березень 
 
 

Протягом року 
 
 

25.10.2006 

Управління культури і 
туризму 
облдержадміністрації 
 
Управління культури і 
туризму 
облдержадміністрації 
 

9.3. Проведення заходів з 
відзначення 150-річчя від дня 
народження І.Я. Франка 

Забезпечити проведення в установах культури та 
мистецтва області літературно-музичних вечорів, 
зустрічей з письменниками-літераторами, виставок 
тематичної літератури тощо. 
 
Подати Міністерству культури і туризму України 
інформацію про виконання п. 9.3. 

Серпень-
вересень 

 
 
 

25.09.2006 

Управління культури і 
туризму 
облдержадміністрації 
 
Управління культури і 
туризму 
облдержадміністрації 

 
Керівник апарату  облдержадміністрації                                                  Р.В. Дригинич 


