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Підготовчий етап  

 Головний розробник – 

департамент економіки ОДА 

 Координаційна група –              

10 осіб 

 4 робочі групи за 

стратегічними напрямами 

розвитку регіону – 164 особи: 
 

«Економічний розвиток і занятість 

населення» 

«Підвищення спроможності громад 

надавати якісні послуги населенню» 

«Людський розвиток» 

«Розбудова безпечного суспільства» 



Етап оцінки стану соціально-економічного 

розвитку області  

Термін – березень-квітень 2019 року 

Орієнтовна структура аналізу (за напрямами) 

Відповідальні за подання матеріалів 

Статистична та аналітична інформація, дані 

внутрішнього обліку, результати опитувань 

strategy.dn.2027@gmail.com  
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Ц.5 Гендерна рівність 

Ц.13 Боротьба зі зміною клімату 

Ц.14 Збереження морських екосистем  

Ц.10 Скорочення нерівності 

Ц.15 Захист та відновлення екосистем суші 

Ц.2 Подолання голоду, розвиток сільського господарства 

Ц.12 Відповідальне споживання та виробництво  

Ц.7 Доступна та чиста енергія 

Ц.17  Партнерство заради сталого розвитку 

Ц.4 Якісна освіта 

Ц.1 Подолання бідності 

Ц.3 Міцне здоров'я, благополуччя 

Ц.11 Сталий розвиток міст та громад 

Ц.6 Чиста вода та санітарні умови 

Ц.9 Промисловість, інновації та інфраструктура 

Ц.16 Мир, справедливість та сильні інститути 

Ц.8 Гідна праця та економічне зростання 

Результати он-лайн опитування населення щодо 
пріоритетів розвитку Донецької області відповідно до 

Цілей сталого розвитку 
(частка голосів, %) 



Аналіз даних для виявлення спеціалізації 

області за видами економічної діяльності 

(підхід Мінрегіону) 

Кількість 

підприємств 

у відповідній галузі 

Обсяг експорту 

продукції відповідної 

галузі  

Результати аналізу – кінець березня - початок квітня 2019 року 

Кількість зайнятих 

у відповідній галузі 

Обсяг виробництва у 

відповідній галузі 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

ОБЛАСТІ 



Засідання робочих груп 

Термін – квітень-червень 2019 року 

Процес підприємницького 

відкриття та визначення 

пріоритетів смарт-

спеціалізації  

Підгрупи: 

 підприємці          науковці 

 влада           громадськість 

Квітень 2019 року  

Оцінка стану соціально-

економічного розвитку 

 Обговорення даних аналізу 

 Обговорення результатів 

опитування населення 

 SWOT-аналіз 

  SWOT-матриця 

Травень 2019 року  

Формування Стратегії 

 Формування стратегічного 

бачення 

  Визначення цілей та 

завдань  

Травень-червень 

 2019 року  



Забезпеченість завдань Стратегії розвитку  

Донецької області на період до 2020 року  

технічними завданнями Плану заходів 2018-2020 

Стратегічна ціль 

Завдання, підкріплені 

технічними завданнями 

Завдання, НЕ підкріплені 

технічними завданнями  

Кількість  Питома вага  Кількість  Питома вага  

1. Економічний розвиток та 

підвищення зайнятості 

населення 

8 завдань 

 

67% 4 завдання 

 

33% 

2. Підвищення спроможності 

місцевого самоврядування 
4 завдання 

 

57% 3 завдання 

 

43% 

3. Людський розвиток,  

надання якісних соціальних 

послуг та вирішення питань ВПО 

8 завдань 

 

53% 7 завдань 

 

47% 

4. Розбудова безпечного 

суспільства 
10 завдань 

 

53% 9 завдань 47% 

ВСЬОГО ЗА 

СТРАТЕГІЄЮ 

30 

завдань 
57% 

23 

завдання 
43% 



Розробка плану заходів з реалізації 

Стратегії 

Термін – липень-серпень 2019 року 

Оголошення про відбір 

ідей проектів 

Засідання робочих груп 

Засідання 

координаційної групи 

Матриця проектних ідей  
липень  

2019 року  

Відбір, обговорення та 

доопрацювання 

Розгляд відібраних 

проектів  

липень-серпень 

2019 року  

серпень  

2019 року  



Залучення населення до розробки 

Стратегії 

Опитування населення  

Обговорення складових 

Стратегії 

Оприлюднення 

проектів Стратегії та 

плану заходів 

Предмет – актуальні проблеми 

та пріоритети розвитку 

квітень  

2019 року  

Предмет – стратегічне бачення, 

цілі, завдання 

Офіційний сайт ОДА,  

соціальні мережі, ЗМІ 

червень-липень 

2019 року  

до 01.09.2019 

Оприлюднення 

проектів Стратегії та 

плану заходів 

4 зустрічі з громадськістю в 

різних містах області 
16-30.09.2019 



Завершення розробки Стратегії та 

плану заходів з її реалізації 

Термін – жовтень 2019 року 

Спільне засідання координаційної та робочих груп 

Презентація доопрацьованих проектів Стратегії та  

плану заходів  

Подання для затвердження в установленому порядку 


