
 Додаток 2 
 

до розпорядження голови обласної  
державної адміністрації 
 
10.04.2019                   № 193 

 
ІНДИКАТОРИ                                                                                                             

досягнення цілей Стратегії регіонального розвитку Запорізької області 
на період до 2020 року1 

 
 

№ 
 з/п 

Індикатор Відповідальні за моніторинг 
індикаторів 

 

1 2 3 
 

 
I. Стратегічна ціль 1 (Програма 1). Запорізький край –                                                          

регіон з високим рівнем та якістю життя населення 
 

1. Наявний дохід у розрахунку на одну особу, 
грн. 

Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації 

2. Рівень безробіття населення віком 15-70 
років, визначений за методологією 
Міжнародної організації праці, % 

Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації 

3. Загальний коефіцієнт смертності, смертей 
на 1 тис. населення, ‰ 

Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації 

   

 
II. Стратегічна ціль 2 (Програма 2). Запорізький край –                                             

інвестиційно приваблива територія з розвинутими індустріальним                            
комплексом та інфраструктурою 

 
1. Валовий регіональний продукт (у фактичних 

цінах) у розрахунку на одну особу, грн. 
Департамент економічного розвитку 
і торгівлі облдержадміністрації 

2. Кількість малих підприємств у розрахунку 
на 10 тис. наявного населення, одиниць 

Департамент економічного розвитку 
і торгівлі облдержадміністрації 

3. Обсяг реалізованої інноваційної продукції, 
% до загального обсягу реалізованої 
промислової продукції 

Департамент промисловості та 
розвитку інфраструктури 
облдержадміністрації 

4. Щільність автомобільних доріг загального 
користування державного та місцевого 
значення з твердим покриттям, км доріг на 1 
тис. кв. км території 

Департамент промисловості та 
розвитку інфраструктури 
облдержадміністрації 

5. Обсяг прямих іноземних інвестицій 
(акціонерного капіталу) у розрахунку на 
одну особу наростаючим підсумком з 
початку інвестування, дол. США 

Управління зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної діяльності 
облдержадміністрації 

6. Обсяг експорту товарів у розрахунку на 
одну особу, дол. США 

Управління зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної діяльності 
облдержадміністрації 

   

                                         
1 - згідно з додатком 5 до Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1089) 
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III. Стратегічна ціль 3 (Програма 3). Запорізький край –                                                        
регіон розвинутих сільських територій 

 
1. Демографічне навантаження населення 

віком 16-59 років на 1 тис. осіб постійного 
населення, ‰ 

Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації 

2. Загальний коефіцієнт вибуття сільського 
населення (вибуття із сільської місцевості на 
1 тис. наявного сільського населення), ‰ 

Департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації 

   
 

IV. Стратегічна ціль 4 (Програма 4). Запорізький край –                                                     
регіон екологічної безпеки та збереження природних ресурсів 

 
1. Питома вага утилізованих відходів, % 

загальної кількості утворених відходів 
Департамент екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації 

2. Питома вага площі природно-заповідного 
фонду, % площі адміністративно-
територіальної одиниці 

Департамент екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації 

 
 
 
 
 
 

Виконуючий обов’язки директора 
Департаменту економічного розвитку і 
торгівлі облдержадміністрації 

 
                       В. САМУСЬ 

 


