
 

 

Пояснювальна записка 

до проекту рішення Харківської обласної ради “Про внесення змін до 

Стратегії сталого розвитку Харківської області до 2020 року” 

 

 

1.  Обґрунтування необхідності прийняття акта 

Стратегія сталого розвитку Харківської області до 2020 року (далі – 

Стратегія) розроблена на виконання Постанови Кабінету Міністрів України  

від 21.07.2006 № 1001 «Про затвердження Державної стратегії регіонального 

розвитку на період до 2015 року» та рішення сесії Харківської обласної ради від 

15.09.2010 № 1803-V «Про Основи сталого розвитку Харківської області до 

2020 року». 

Стратегію затверджено рішенням сесії Харківської обласної ради  

від 23.12.2010 № 27-VI. Стратегія являється конкретним механізмом реалізації 

регіональної політики сталого розвитку Харківської області, вказує пріоритетні 

напрями розвитку по всім сферам діяльності, чіткі цілі та інструменти їх 

досягнення, визначає задачі по забезпеченню економічного зростання, 

підвищенню соціальних стандартів та практичні шляхи їх реалізації. 

У зв’язку з тим, що на державному рівні прийнято ряд нових 

нормативних актів та програм, механізми реалізації Стратегії потребують 

корегування. 

 

2. Цілі і завдання прийняття акта 

Стратегія є одним із базових нормативних документів регіонального рівня,  

в яких задекларовані основні заходи  по виконанню Програми економічних 

реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна 

економіка, ефективна держава». 

При розробці галузевих, цільових програм та щорічних програм 

економічного і соціального розвитку області обласна державна адміністрація 

керується основними положеннями зазначеної Стратегії. 

Заходи та завдання, визначені у нових нормативних актах та програмах, 

прийнятих на державному рівні, необхідно передбачити в Стратегії. 

 

3. Загальна характеристика та основні положення акту 

Внесення змін до Стратегії затверджується рішенням сесії Харківської 

обласної ради.  

Відповідно до пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку 

області у змінах до Стратегії  визначені основні заходи щодо виконання 

пріоритетних завдань. Також, у додатках Стратегії наведені обласні та державні 

галузеві програми, що реалізуються в області і спрямовані на вирішення 

проблемних питань у відповідних галузях економіки і соціальної сфери. 
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4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового 

регулювання 

Розроблення та корегування Стратегії регулюється Законом України «Про 

місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 №586–ХІV, «Про місцеве 

самоврядування в Україні» вiд 21.05.1997 № 280/97–ВР, Постанови Кабінету 

Міністрів України від 21.07.2006 № 1001 «Про затвердження Державної 

стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 16.11.2011 № 1186 «Про затвердження Порядку 

розроблення, проведення моніторингу та оцінки реалізації регіональних 

стратегій розвитку». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Заходи Стратегії реалізуються шляхом виконання програм, передбачених 

нею, та фінансуються за рахунок різних джерел, не заборонених 

законодавством. 
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