
ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження голови 
облдержадміністрації  
від 11.04.2019 № Р-196/0/3-19 

ПЛАН ЗАХОДІВ  
з формування проекту Стратегії розвитку  

Дніпропетровської області на період до 2027 року та Плану її реалізації 
Термін Етапи: опис завдань, обсягів робіт Відповідальні / 

вихідний документ 
лютий 

2019 року 
Установчі роботи: 

робоча нарада з керівництвом області; 
визначення відповідальних координаторів роботи. 

Учасники: заступник голови облдержадміністрації, керівник 
департаменту економічного розвитку облдержадміністрації, 
керівники структурних підрозділів облдержадміністрації та 
Дніпропетровської обласної ради, інші запрошені та експерти 
з питань економічного та регіонального розвитку 
 

Департамент 
економічного 
розвитку 
облдержадмініст-
рації (далі –  
Департамент) 

лютий 
2019 року 

Затвердження рішення Дніпропетровської обласної ради 
про розробку проекту Стратегії та Плану її реалізації. 
Учасники: облдержадміністрація, Дніпропетровська  
обласна рада 
 

Департамент /  
рішення 
Дніпропетровської 
обласної ради 

квітень 
2019 року 

Створення Керуючого комітету (далі – Комітет), Робочої 
Групи та Експертних груп з розробки проекту Стратегії. 
Затвердження плану заходів з розробки проекту Стратегії. 
Учасники: облдержадміністрація 
 

Департамент / 
розпорядження 
голови облдерж- 
адміністрації 

квітень 
2019 року 

Засідання Комітету: 
організація роботи зі стратегічного планування; 
затвердження складу Експертних груп; 
презентація методології стратегічного планування; 
організація підготовки аналітичних документів. 

Учасники: члени Комітету, члени Робочої та Експертної груп 
 

Департамент,  
секретар Комітету 
та Робочої Групи, 
керівники 
Експертних груп / 
протокол засідання 

квітень 
2019 року 

Початок роботи: 
повідомлення через засоби масової інформації та на 

офіційному веб-сайті облдержадміністрації про початок 
роботи над проектом Стратегії та Плану її реалізації. 
Учасники: облдержадміністрація 
 

Департамент 

квітень 
2019 року 

Збір первинної інформації. 
Учасники: члени Робочої та  Експертної  груп, 
міськвиконкоми, райдержадміністрації, об’єднані 
територіальні громади, органи місцевого самоврядування, 
інші зацікавлені особи 
 

Департамент 

квітень – 
травень 

2019 року 

Обробка та аналіз первинної інформації: 
аналіз та перегляд стратегічних документів розвитку 

області (у тому числі стратегій розвитку міст, районів та ОТГ 
області); 

проведення соціально-економічного аналізу області; 
розробка соціально-економічного аналізу області; 
аналіз розвитку територіального простору області. 

Учасники: члени Робочої та Експертної груп 

Департамент 

травень 
2019 року 

Спільне засідання Комітету та Робочої Групи: 
презентація та обговорення соціально-економічного 

аналізу області; 
обговорення стратегічного бачення. 

Учасники: члени Комітету, члени Робочої та Експертної груп 
 

Департамент,  
секретар Комітету 
та Робочої Групи, 
керівники 
Експертних груп / 
протокол засідання 

 



Термін Етапи: опис завдань, обсягів робіт Відповідальні / 
вихідний документ 

травень – 
червень 

2019 року 

Формування елементів Стратегії: 
розробка SWOT-матриці; 
проведення аналізу порівняльних переваг, викликів та 

ризиків; 
формулювання стратегічного бачення, стратегічних 

напрямків та цілей Стратегії. 
Учасники: члени Робочої та Експертної груп 
 

Департамент,  
секретар Робочої 
Групи, керівники 
Експертних груп 

червень – 
липень 

2019 року 

Засідання експертних груп: 
обговорення проекту Стратегії. 

Учасники: члени Експертної групи 
 

Департамент, 
керівники 
Експертних груп 

липень 
2019 року 

Спільне засідання Комітету та Робочої Групи: 
презентація SWOT-матриці, порівняльних переваг, 

викликів та ризиків; 
визначення пріоритетів смарт-спеціалізації; 
підготовка проекту структури стратегічних напрямів, 

цілей та завдань Стратегії; 
затвердження критеріїв відбору проектів Плану її 

реалізації; 
оголошення збору проектів Плану її реалізації. 

Учасники: члени Комітету, члени Робочої та Експертної груп 
 

Департамент,  
секретар Комітету 
та Робочої Групи, 
керівники 
Експертних груп / 
протокол засідання 

липень – 
серпень 

2019 року 

Детальний опис Стратегії: 
аналіз ресурсного забезпечення впровадження Стратегії; 
розробка тексту проекту Стратегії. 

Учасники: члени Робочої та  Експертної груп 
 

Департамент,  
секретар Робочої 
Групи, керівники 
Експертних груп 

серпень – 
вересень 
2019 року 

Засідання експертних груп: 
обговорення проекту Стратегії. 

Учасники: члени Експертної групи 
 

Департамент, 
керівники 
Експертних груп 

вересень – 
жовтень 

2019 року 

Спільне засідання Комітету та Робочої Групи: 
презентація проекту Стратегії; 
схвалення проекту Стратегії. 

Учасники: члени Комітету, члени Робочої та Експертної груп 
 

Департамент,  
секретар Комітету 
та Робочої Групи, 
керівники 
Експертних груп / 
протокол засідання 

жовтень – 
листопад 
2019 року 

Громадське обговорення проекту Стратегії: 
доведення до всіх зацікавлених осіб проекту Стратегії; 
оприлюднення на офіційному веб-сайті облдержадмініст-

рації звітів про результати розгляду наданих пропозицій до 
проекту Стратегії. 
Учасники: члени Робочої та Експертної груп, 
міськвиконкоми, райдержадміністрації, об’єднані 
територіальні громади, органи місцевого самоврядування, 
інші зацікавлені особи 
 

Департамент,  
секретар Робочої 
Групи, керівники 
Експертних груп 

листопад 
2019 року 

Доопрацювання та розробка кінцевого тексту  
(з врахуванням пропозицій) Стратегії. 
Учасники: члени Робочої та Експертної груп 

 

Департамент,  
секретар Робочої 
Групи, керівники 
Експертних груп 
 

листопад 
2019 року 

Схвалення проекту Стратегії. 
Учасники: облдержадміністрація 

 

Департамент / 
розпорядження 
голови облдерж- 
адміністрації 

листопад 
2019 року 

Подання проекту Стратегії на розгляд сесії Дніпропетров- 
ської обласної ради. 
Учасники: облдержадміністрація 
 
 
 

Департамент 



Термін Етапи: опис завдань, обсягів робіт Відповідальні / 
вихідний документ 

липень 
2019 року – 

лютий 
2020 року 

Збір проектних ідей до Плану її реалізації. 
Учасники: члени Робочої та Експертної груп, 
міськвиконкоми, райдержадміністрації, об’єднані 
територіальні громади, органи місцевого самоврядування, 
інші зацікавлені особи 
 

Департамент 

лютий – 
квітень 

2020 року 

Засідання Експертних груп: обговорення проектних ідей  
до Плану її реалізації. 
Учасники: члени Експертної групи 
 

Департамент, 
керівники 
Експертних груп 

квітень – 
травень 

2020 року 

Формування Плану її реалізації: 
аналіз наданих проектних ідей відповідно до критеріїв 

відбору; 
створення матриці проектних ідей; 
викладення інформації у логічній послідовності, 

планування фінансових ресурсів, визначення часових рамок 
проектів і їх узгодження; 

формування проекту Плану її реалізації. 
Учасники: члени Робочої та Експертної груп 

 

Департамент,  
секретар Робочої 
Групи, керівники 
Експертних груп 

квітень – 
травень 

2020 року 

Громадське обговорення проекту Плану її реалізації. 
доведення до всіх зацікавлених осіб проекту Плану її 

реалізації; 
оприлюднення на офіційному веб-сайті облдержадмініст- 

рації звітів про результати розгляду наданих пропозицій до 
проекту Плану її реалізації. 
Учасники: члени Робочої та Експертної груп, 
міськвиконкоми, райдержадміністрації, об’єднані 
територіальні громади, органи місцевого самоврядування, 
інші зацікавлені особи 
 

Департамент,  
секретар Робочої 
Групи, керівники 
Експертних груп 

травень – 
червень 

2020 року 

Доопрацювання та розробка кінцевого тексту  
(з врахуванням пропозицій) проекту Плану її реалізації. 

Департамент,  
секретар Робочої 
Групи, керівники 
Експертних груп 
 

червень 
2020 року 

Спільне засідання Комітету та Робочої Групи: 
презентація проекту Плану її реалізації. 
схвалення проекту Плану її реалізації. 

Учасники: члени Комітету, члени Робочої та Експертної груп 
 

Департамент,  
секретар Комітету 
та Робочої Групи, 
керівники 
Експертних груп / 
протокол засідання 

червень 
2020 року 

Схвалення проекту Плану її реалізації. 
Учасники: облдержадміністрація 

 

Департамент / 
розпорядження 
голови облдерж- 
адміністрації 
 

червень 
2020 року 

Подання проекту Плану її реалізації на розгляд сесії Дніпро- 
петровської обласної ради. 
Учасники: облдержадміністрація 

Департамент 

 


