
ПРОТОКОЛ № 1 

спільного засідання  координаційної ради  

та робочої групи із розробки Стратегії сталого розвитку 

 Чернігівської області на період до 2020 року 

 

24 листопада 2014 року       м. Чернігів 

 

Спільне засідання координаційної ради та робочої групи із розробки 

Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року 

проводив в.о. голови обласної державної адміністрації  С.М. Журман.  

Присутні: члени координаційної ради та робочої групи із розробки 

Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: Підсумки соціально-економічного аналізу проекту 

Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року та 

огляд процесу розробки Стратегії. 

 

СЛУХАЛИ: Хомик О.Д. – заступника директора Департаменту економічного 

розвитку обласної державної адміністрації. 

 
ВИРІШИЛИ: 

1. Схвалити соціально-економічний аналіз до проекту Стратегії сталого 

розвитку Чернігівської області на період до 2020 року (далі – Стратегія) в 

цілому. 

2. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, 

територіальним органам центральних органів виконавчої влади, обласним  

організаціям опрацювати відповідні розділи соціально-економічного аналізу 

проекту Стратегії (розміщений на офіційних сайтах обласної державної 

адміністрації та Департаменту економічного розвитку в рубриці «Стратегія 

сталого розвитку Чернігівської області до 2020 року», розділі «Проект Стратегії 

сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року») та у разі 

необхідності надати зауваження та пропозиції  Департаменту економічного 

розвитку. 

Термін -  до 5 грудня 2014 року 

3. Департаментам обласної державної адміністрації: інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю; з питань цивільного захисту та 

оборонної роботи надати інформацію (до 2 сторінок) до розділів «Розвиток 

громадянського суспільства» та «Ситуація на територіях, постраждалих 

внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС» соціально-економічного аналізу 

проекту Стратегії. 

 Термін -  до 5 грудня 2014 року 
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4. Членам координаційної ради та робочої групи із розробки Стратегії 

сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року надати 

Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації пропозиції до 

SWOT-аналізу та стратегічного бачення розвитку області (зразок анкети 

розміщено на офіційних сайтах обласної державної адміністрації та 

Департаменту економічного розвитку в рубриці «Стратегія сталого розвитку 

Чернігівської області до 2020 року», розділі «Зворотній зв’язок та громадське 

обговорення»). 

Термін - до 15 грудня ц.р. 

5. Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації: 

5.1. Врахувати висловлені пропозиції та зауваження при доопрацюванні 

соціально-економічного аналізу проекту Стратегії. 

5.2. Узагальнити надані пропозиції щодо SWOT-аналізу і стратегічного 

бачення розвитку області та підготувати необхідні матеріали до наступного 

спільного засідання координаційної ради та робочої групи із розробки 

Стратегії. 

Термін - до 25 грудня ц.р. 

 

 

 

 

 

 

В.о. голови обласної державної 

адміністрації 

 

 

Заступник голови обласної ради  

 

С.М. Журман В.В. Мельничук 

 

 

 

  

                     

Керівник робочої групи   

з розробки проекту Стратегії                                                          Л.П.Подоляк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол вела Баженова А.А. 675-692 
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Подання: 
 

 

Департамент економічного 

розвитку облдержадміністрації 

  

 

Директор Департаменту 

  

Л.П. Подоляк 

 

 

 

Погоджено: 

 

 

  

 

Заступник керівника апарату  

облдержадміністрації                                                                

  

 

Ю.В. Музика 

 

Начальник загального відділу  

апарату облдержадміністрації 

  

 

О.П. Фурсова 

 


