
 
   

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації 

 
10.04.2019                  м. Запоріжжя                                  № 193 

 
 
 

Про організацію моніторингу та оцінки 
результативності реалізації Стратегії 
регіонального розвитку Запорізької 
області на період до 2020 року та Плану 
заходів на 2019-2020 роки з її реалізації 

 
 

Керуючись Законом України «Про місцеві державні адміністрації»,           
ст. 15 Закону України «Про засади державної регіональної політики», 
постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932 «Про 
затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів 
заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки 
результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів» 
(зі змінами), 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 
1. Запровадити моніторинг та оцінку результативності реалізації Стратегії 

регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року, 
затвердженої рішенням обласної ради від 25.02.2016 № 1 (далі – Стратегія), та 
Плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку 
Запорізької області на період до 2020 року, затвердженого рішенням обласної 
ради від 01.03.2018 № 55 (далі – План заходів). 

 
2. Першого заступника голови, заступників голови та керівника апарату 

облдержадміністрації згідно з функціональним розподілом обов’язків 
забезпечити контроль та організацію роботи відповідних структурних 
підрозділів облдержадміністрації щодо моніторингу та оцінки результативності 
реалізації Стратегії та Плану заходів. 

 
3. Закріпити керівників структурних підрозділів облдержадміністрації 

відповідальними за координацію роботи з реалізації проектів регіонального 
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розвитку Плану заходів (додаток 1) та за моніторинг індикаторів досягнення 
цілей Стратегії (додаток 2). 

 
4. Керівників структурних підрозділів облдержадміністрації відповідно 

до закріплення забезпечити: 
1) спільно із головами райдержадміністрацій, за  згодою – з керівниками 

територіальних органів центральних органів виконавчої влади, міськими 
головами міст обласного значення, головами об’єднаних територіальних громад 
та депутатами Запорізької обласної ради здійснення усіх можливих заходів, 
спрямованих на реалізацію проектів регіонального розвитку Плану заходів, у 
тому числі шляхом їх включення до проектів обласних цільових (комплексних, 
галузевих) програм, проектів щорічних програм соціально-економічного та 
культурного розвитку; 

2) до 25.04.2019 подання Департаменту економічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації кандидатури фахівця (фахівців) структурного підрозділу 
облдержадміністрації, відповідального за підготовку звітних матеріалів щодо 
моніторингу та оцінки результативності реалізації Стратегії та Плану заходів; 

3) підготовку та подання щокварталу (наростаючим підсумком) до 
п’ятого числа другого місяця, що настає за звітним періодом (за І квартал – до 
05 травня; за І півріччя – до 05 серпня; за 9 місяців – до 05 листопада, за рік – 
до 05 лютого): 

звіту про результати реалізації проектів регіонального розвитку Плану 
заходів (далі – Звіт) за формою 1, що додається; 

аналізу стану виконання проектів регіонального розвитку Плану заходів, 
що представляє собою стислу аналітичну записку з порівняльною оцінкою 
фактичних значень індикаторів результативності від їх прогнозованих значень; 

4) підготовку та подання щороку до п’ятого числа другого місяця, що настає 
за звітним роком (до 05 лютого): 

 звіту про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів 
за формою 2 (далі – Звіт про результати моніторингу), що додається; 

моніторингу виконання індикаторів досягнення цілей Стратегії за 
формою 3, що додається; 

звіту з оцінки результативності реалізації Стратегії та Плану заходів (далі – 
Звіт з оцінки результативності), що представляє собою аналітичну записку, яка 
складається на основі даних Звіту про результати моніторингу та аналізу 
моніторингу виконання індикаторів досягнення цілей Стратегії; 

5) подання матеріалів, зазначених у підпунктах 3 та 4 цього пункту, до 
Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації. 

 
5. Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації 

забезпечити: 
1) щокварталу узагальнення наданих структурними підрозділами 

облдержадміністрації Звітів та до 20 числа другого місяця, що настає за звітним 
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періодом, подання узагальненого Звіту за відповідний період голові обласної 
державної адміністрації та Департаменту інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації для оприлюднення; 

2) щороку узагальнення Звітів про результати моніторингу та Звітів з 
оцінки результативності та їх подання до 25 лютого року, що настає за звітним 
періодом, Запорізькій обласній раді для затвердження в установленому 
порядку; 

3) разом із Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації оприлюднення затверджених Запорізькою 
обласною радою Звітів про результати моніторингу та Звітів з оцінки 
результативності на офіційному веб-сайті облдержадміністрації; 

4) подання копій затверджених Запорізькою обласною радою Звітів про 
результати моніторингу та з оцінки результативності Мінрегіону України. 

 
6. Визнати розпорядження голови облдержадміністрації від 30.03.2016          

№ 137 «Про організацію моніторингу та оцінки результативності реалізації 
Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року та 
Плану заходів на 2016-2018 роки з її реалізації» таким, що втратило чинність. 

 
7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови облдержадміністрації. 
 
 
 

 
Голова                                                                                            К. БРИЛЬ 
 
 
 
 


