Концептуальна структура
проекту програми соціально-економічного
та культурного розвитку області на 2016 рік
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ВСТУП
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АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

1.
2.

Соціально-економічний розвиток області у 2015 році
Хід виконання у 2015 році регіональних цільових програм у відповідних галузях
і сферах діяльності
Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери області
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ІІ.
ІІІ.
1.

ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ НА 2016 РІК
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ
ПОЛІТИКИ ОБЛАСТІ У 2016 РОЦІ
Розвиток реального сектору економіки
1.1. Промисловий комплекс
1.2. Паливно-енергетичний комплекс
1.3. Енергоефективність та енергозбереження
1.4. Агропромисловий комплекс. Земельні відносини. Лісове господарство
1.5. Дорожнє господарство, транспорт та зв’язок
1.6. Будівельна діяльність:
- розвиток будівельної галузі;
- містобудування та архітектура
1.7. Житлово-комунальне господарство, житлова політика

2.

Забезпечення умов для соціально-економічного розвитку області
2.1 Податково-бюджетна політика
2.2 Інвестиційна діяльність
2.3 Науково-технічна та інноваційна діяльність
2.4. Споживчий ринок. Цінова політика
2.5. Розвиток підприємництва
2.6. Розвиток туристичної галузі
2.7. Зовнішньоекономічна діяльність
2.8. Розвиток міжнародного співробітництва
2.9. Управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст області

3.

Розвиток гуманітарної та соціальної сфери
3.1. Охорона здоров’я
3.2. Освіта
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3.3. Демографічний розвиток. Молодіжна та сімейна політика
3.4. Культура
3.5. Фізична культура і спорт
3.6. Ринок праці та зайнятість населення
3.7. Оплата праці
3.8. Соціальний захист населення
3.9. Пенсійне забезпечення
3.10. Розбудова громадянського суспільства

4.

Охорона навколишнього природного середовища та екологічна
безпека
4.1. Зменшення забруднення навколишнього природного середовища
4.2. Запобігання та ліквідація наслідків природних та техногенних катастроф
4.3. Збереження біологічного і ландшафтного різноманіття, розвиток екомережі

5.

Територіальний розвиток
5.1. Соціально-економічний розвиток територій області
5.2. Розвиток добровільно об’єднаних територіальних громад
5.3. Розвиток гірських територій
5.4. Розвиток місцевого самоврядування в області
5.5. Пріоритетні завдання райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських
рад міст обласного значення щодо соціально-економічного розвитку територій
області у 2015 році

Додатки
1.
2.
3.

Основні показники соціально-економічного розвитку регіону на 2016 рік
Перелік регіональних цільових програм з питань соціально-економічного
розвитку у відповідних галузях та сферах діяльності, які діятимуть у 2016 році
Заходи щодо здійснення у 2016 році аналітичних досліджень, прогнозування,
програмування та моніторингу реалізації основних завдань програми соціальноекономічного та культурного розвитку області на 2016 рік

