Заходи з розробки Стратегії розвитку області до 2020 року (далі – Стратегія)
Терміни
Місяць 1
Місяць 1

Місяці 1-2

Місяць 3

Місяці 3-4

Місяць 4

Місяці 4-5
Місяць 5

Місяці 5-6
Місяць 6

Етапи розробки Стратегії
Приміщення, забезпечення
Підготовчий етап
Розпорядження голови ОДА про створення Керівного комітету з розробки Стратегії регіонального
розвитку і Плану її реалізації
Приміщення для засідання РГ
Засідання Керівного комітету з розробки стратегії регіонального розвитку
(20 осіб), 1 день
• ознайомлення з методологією стратегічного планування
• затвердження персонального складу Робочої Групи з розробки Стратегії (70-150 осіб)
(1 кава\чай) х 20 осіб
• затвердження плану проведення робіт з розробки Стратегії
ЗАХІД 1
• організація процесу збору даних та проведення соціально-економічного аналізу
Проведення стратегічного аналізу:
• Аналіз і перегляд стратегічних документів розвитку області; аналіз впровадження попередніх
стратегій
• Збір даних та проведення соціально-економічного аналізу основних тенденцій розвитку
області
• Аналіз розвитку територіального простору області
• Дослідження оточення (зовнішнього середовища) та оцінка можливостей
Приміщення для засідання РГ
Засідання Робочої групи (1 день):
(150 осіб), 1 день
• Презентація та обговорення результатів стратегічного аналізу області
(1 обід + 2 кави\чай) х 150 осіб
• Формулювання стратегічного бачення
ЗАХІД 2
• Проведення SWOT – аналізу
Розробка елементів Стратегії:
• Розробка SWOT-матриці
• Проведення аналізу порівняльних переваг, викликів та ризиків
Засідання Робочої групи (1 день) – Презентація SWOT-матриці, порівняльних переваг, викликів Приміщення для засідання РГ
та ризиків, підготовка проекту структури стратегічних напрямів, цілей та завдань Стратегії
(150 осіб), 1 день
(1 обід + 1 кава\чай) х 150 осіб
ЗАХІД 3
Детальний опис Стратегії (аналіз ресурсного забезпечення впровадження Стратегії, розробка
тексту Стратегії)
Спільне засідання Керівного комітету та Робочої групи (1 день) - Презентація та обговорення Приміщення для засідання
проекту Стратегії
КЕРКОМ+РГ (150 осіб), 1 день
(1 обід + 1 кава\чай) х 150 осіб
ЗАХІД 4
Доопрацювання тексту Стратегії з урахуванням пропозицій, висловлених учасниками
Керівного комітету та Робочої групи
Розгляд на черговій сесії обласної ради і ухвалення Стратегії регіонального розвитку
ЗАХІД 5

