
Додаток 2

СХВАЛЕНО
перший заступник голови обласної 
державної адміністрації, голова 
робочої групи з розроблення проекту 
Стратегії збалансованого 
регіонального розвитку Вінницької 
області на період до 2027 року 

^  А.ГИЖКО
^ ---------

2019 року

Орієнтовний Графік заходів з розробки проекту Стратегії збалансованого 
регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року та 

проекту Плану заходів на 2021-2024 роки з її реалізації

Терміни Заходи Відповідальні за виконання 
заходів

до 16 липня 
2019

провести засідання фокус-груп відповідного 
стратегічного напрямку та надати пропозиції 
Департаменту міжнародного співробітництва 
та регіонального розвитку для проведення 
8\\ЮТ-аналізу

Керівники фокус-груп

до 01 серпня 
2019

провести спільне засідання тематичних 
робочих груп з обговорення результатів 
8\\ЮТ-аналізу

Гижко А.П.

до 15 серпня 
2019

розробити елементи Стратегії - розробка 
8\\ЮТ-матриці, провести аналіз порівняльних 
переваг, викликів та ризиків

Мережко В.М., Гижко Н.В., 
Левченко О.В., Замкова Н.Л., 

Орєхова Т.В., Грабко В.В.
до 02 

вересня 2019
презентувати на засіданні Робочої групи 
БХУОТ-матрицю, порівняльні переваги, 
виклики та ризики. Визначити пріоритети 
смарт-спеціалізації. Підготувати проект 
структури стратегічних напрямів, цілей та 
завдань Стратегії. Розмістити на вебсайті 
оголошення про збір проектних ідей до 
проекту Плану реалізації Стратегії на період 
2021-2024 рр. (І етап)

Гижко Н.В.

вересень
2019

провести обговорення та відбір проектних 
ідей до проекту Плану реалізації Стратегії на 
період 2021-2024 рр. (І етап). Доопрацювати 
проектні ідеї

Мережко В.М.

до 20 
вересня 2019

узагальнити матеріали тематичних робочих 
груп та завершити розробку текстової 
частини проекту Стратегії

Керівники фокус-груп

до 01 жовтня 
2019

провести громадське обговорення проекту 
Стратегії

Гижко А.П. 
Мережко В.М.
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до 15 жовтня 
2019

узагальнити матеріали тематичних робочих 
груп та завершити розробку проекту Плану 
реалізації Стратегії на період 2021-2024 рр.

Гижко А.П. 
Мережко В.М

до 29 жовтня 
2019

презентація доопрацьованої Стратегії та 
подальшого внесення на сесію обласної Ради. 
Провести громадське обговорення проекту 
Плану реалізації Стратегії на період 2021 - 
2024 рр. (І етап)

Гижко А.П. 
Мережко В.М.

до 20 
листопада 

2019

презентація доопрацьованого проекту Плану 
реалізації Стратегії на період 2021- 2024 рр. (І 
етап) та подальшого внесення на сесію 
обласної Ради

Гижко А.П. 
Мережко В.М.
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