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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІ
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м. Краматорськ

Про затвердження Плану заходів 
з реалізації у 2018-2020 роках 
Стратегії розвитку Донецької області 
на період до 2020 року

Керуючись законами України «Про військово-цивільні адміністрації», 
«Про місцеві державні адміністрації», «Про засади державної регіональної 
політики», згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 06 серпня 
2014 року № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального 
розвитку на період до 2020 року», 11 листопада 2015 року № 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», розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації від 21 червня 2016 року № 498 «Про 
Стратегію розвитку Донецької області на період до 2020 року»:

1. Затвердити План заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії 
розвитку Донецької області на період до 2020 року (далі -  План заходів), що 
додається.

2. Департаменту економіки облдержадміністрації (Свинаренко):

1) спільно зі структурними підрозділами облдержадміністрації, 
територіальними органами міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади, виконавчими органами міських рад, рад об’єднаних 
територіальних громад, райдержадміністраціями, військово-цивільними 
адміністраціями:

щокварталу готувати звіт про результати реалізації проектів 
регіонального розвитку, визначених Планом заходів, за відповідний період;

щороку готувати звіт про результати проведення моніторингу 
виконання Плану заходів за відповідний період та звіт з оцінки 
результативності реалізації Стратегії розвитку Донецької області на період до 
2020 року, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, 
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21 червня 2016 року 
№ 498, і Плану заходів (далі -  звіти), до 25 лютого подавати їх на
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затвердження в установленому законодавством порядку і оприлюднювати на 
офіційному веб-сайті облдержадміністрації;

2) забезпечити направлення копій затверджених звітів до Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України;

3) при розробці програм економічного і соціального розвитку 
Донецької області на відповідний рік враховувати основні положення Плану 
заходів;

4) за пропозиціями структурних підрозділів облдержадміністрації, 
територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої 
влади в установленому порядку готувати зміни до Плану заходів.

3. Виконавчим органам міських рад, рад об’єднаних територіальних 
громад, райдержадміністраціям, військово-цивільним адміністраціям при 
розробці планів заходів з реалізації стратегій розвитку, щорічних програм 
економічного і соціального розвитку відповідних територій враховувати 
основні положення Плану заходів.

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти 
на департамент економіки облдержадміністрації, контроль — на першого 
заступника голови облдержадміністрації Вілінського Є.С.

Голова облдержадмініс
керівник обласної війсь
цивільної адміністрації П.І. Жебрівський


