
ОГОЛОШЕННЯ 

про початок збору пропозицій щодо технічних завдань на проекти 

регіонального розвитку для включення їх до проекту 

Плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації 

Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року 

 

З метою забезпечення реалізації Стратегії розвитку Харківської області  

на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 05 березня 

2015 року № 1151-VI, обласною державною адміністрацією розпочато роботу 

по розробленню проекту Плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії 

розвитку Харківської області на період до 2020 року. 

Розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації  

від 08 листопада 2016 року № 511 утворено експертну групу з відбору 

технічних завдань на проекти регіонального розвитку для включення їх до 

проекту Плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку 

Харківської області на період до 2020 року (далі – експертна група). 

Відповідно до 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, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України         

від 11 листопада 2015 року № 932, Методики розроблення, проведення 

моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій 

розвитку та планів заходів з їх реалізації, затвердженої наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 31 березня 2016 року № 79, експертною групою розпочато         

збір пропозицій щодо технічних завдань на проекти регіонального розвитку 

для розроблення Плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії 

розвитку Харківської області на період до 2020 року. 

Пропозиції надсилаються секретаріату експертної групи         

до 10 грудня 2016 року на e-mail: demv-kv@sp.kh.gov.ua з поміткою «До 

плану заходів на 2018-2020 рр. з реалізації Стратегії», за формою, що додається. 

Телефони для довідок: 057-705-10-19, 057-705-10-37, 057-705-08-82. 

 

Додатки: 

 

1. Форма технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального 

розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку. 
 

2. Перелік стратегічних та операційних цілей Стратегії розвитку Харківської 

області на період до 2020 року. 


