
ШАНОВНІ ХЕРСОНЦІ ТА ГРОМАДА ХЕРСОНЩИНИ! 

Знайомтесь з законодавчими основами того, як влада має сприяти 

розвитку економіки та аналізуйте і удосконалюйте її діяльність 

 

    

К О Н С Т И Т У Ц І Я  У К Р А Ї Н И  

28 червня 1996 року 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80  

(витяг) 
Стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній території 

забезпечують: 

1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету 

Міністрів України, інших органів виконавчої влади; 

2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян; 

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та 

культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного 

проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх 

національно-культурного розвитку; 

4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів; 

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; 

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування; 

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами 

повноважень. 

 

    

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МІНІСТЕРСТВО  

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ        

                                   ЗАТВЕРДЖЕНО  

                 постановою Кабінету Міністрів України  

                             від 20 серпня 2014 р. № 459 
           https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/459-2014-%D0%BF  

(витяг) 

3. Основними завданнями Мінекономрозвитку є: 

1) забезпечення формування та реалізація: 

державної політики економічного і соціального розвитку; 

державної цінової політики; 

державної промислової політики; 

державної військово-промислової політики; 

державної політики у сфері розвитку підприємництва; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/459-2014-%D0%BF


державної політики щодо створення і функціонування індустріальних 

парків; 

державної політики у сфері туризму та курортів (крім здійснення державного 

нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів); 

державної політики у сфері державного ринкового нагляду; 

державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг; 

державної політики з питань економічного і соціального співробітництва 

України з ЄС; 

єдиної зовнішньоекономічної політики, політики інтеграції національної 

економіки у світову економіку, співробітництва із СОТ; 

державної політики у сфері надання адміністративних послуг; 

державної політики з питань залучення міжнародної технічної допомоги; 

державної політики у сфері інтелектуальної власності; 

4. Мінекономрозвитку відповідно до покладених на нього завдань: 

4) проводить аналіз стану та тенденцій економічного і соціального розвитку 

України, секторів та галузей економіки, адміністративно-територіальних одиниць, 

розробляє пропозиції щодо основних напрямів розвитку та реформування 

економіки, ураховуючи принципи сталого розвитку, здійснює державне 

прогнозування економічного і соціального розвитку України та підготовку 

відповідних планів і програм, складає прогнозні зведені національні рахунки для 

економіки в цілому, в тому числі таблиці “витрати-випуск” (міжгалузеві баланси), 

забезпечує координацію роботи органів виконавчої влади із зазначених питань, 

розробляє структуру прогнозних та програмних документів економічного і 

соціального розвитку, методичні рекомендації щодо їх підготовки, відповідає за 

впровадження в практику сучасних технологій прогнозування соціально-

економічних процесів; 

8) проводить аналіз стану конкурентоспроможності національної 

економіки, визначає напрями діяльності і розробляє заходи щодо підвищення 

її рівня; 

13) проводить економічну оцінку проекту Державного бюджету України на 

відповідний бюджетний період та аналіз економічних факторів, що впливають на 

його виконання; 

14) проводить аналіз впливу ринку банківських послуг, валютного, фондового, 

страхового та інших ринків фінансових послуг на економічний розвиток держави; 

19) бере участь у: 

формуванні та реалізації державної регіональної політики, державної політики 

у сфері стимулювання розвитку регіонів; 

координації та розвитку транскордонного співробітництва з питань, що 

належать до його компетенції; 

розробленні стратегії та механізму реалізації державної науково-технічної 

політики; 



    

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ 

ЕКОНОМІЧНОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
                                     РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                   ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

          №318  від 12.04.2019  

(витяг) 

5. Основними завданнями Департаменту є забезпечення реалізації на 

території області: 

- державної політики економічного і соціального розвитку; 

- державної політики у сфері управління об’єктами державної власності, в 

тому числі корпоративними правами держави; 

- державної регіональної політики в частині розвитку місцевого 

- самоврядування та територіальної організації влади (децентралізації); 

- управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст області (в межах делегованих повноважень); 

- державної регуляторної політики; 

- державної політики у сфері розвитку підприємництва; 

- державної цінової політики; 

- державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг; 

- державної політики у сфері надання адміністративних послуг; 

- державної політики у сфері державних та публічних закупівель; 

- єдиної державної зовнішньоекономічної політики. 

6. Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує 

такі завдання: 

6.3. Аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку секторів 

та галузей економіки області, проводить оцінку внутрішньо-регіональної 

диференціації економічного і соціального розвитку області, вживає заходів до 

усунення недоліків. 

6.4. Розробляє проект регіональної стратегії розвитку, забезпечує 

координацію її виконання та підготовку відповідних звітів. 

6.5. Бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і 

соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий період і 

загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших 

державних цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань, 

визначених цими програмами, на території області. 

6.6. Розробляє прогнози економічного і соціального розвитку області на 

середньостроковий період та програми її економічного і соціального розвитку 

на короткостроковий період, а також проекти державних цільових програм, 

метою яких є розв’язання проблем розвитку області. 

6.8. Забезпечує контроль за виконанням показників програм 

економічного і соціального розвитку області на короткостроковий період. 

6.15. Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку. 

6.23. Розробляє програми, заходи до програм щодо розвитку малого і 

середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює відповідний 

моніторинг. 

6.24. Координує та здійснює моніторинг виконання завдань та заходів 

Державної Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва, Стратегії 

розвитку малого і середнього підприємництва в Херсонській області. 



6.25. Сприяє у наданні державної допомоги суб’єктам підприємницької 

діяльності, у тому числі шляхом розробки та впровадження програм та заходів 

фінансово-кредитної підтримки малого і середнього підприємництва в області. 

6.26. Організовує здійснення факторного аналізу чинників, що формують 

діловий клімат та впливають на ділову активність підприємницького 

потенціалу територій області. 

6.27. Забезпечує взаємодію обласної державної адміністрації з органами 

місцевого самоврядування, представниками бізнесу, громадськими 

організаціями, що представляють інтереси суб’єктів малого і середнього 

підприємництва, представниками міжнародних організацій з питань сприяння 

розвитку підприємництва. 

6.28. Розробляє та подає в порядку, встановленому чинним 

законодавством, пропозиції щодо поліпшення бізнес-клімату та створення 

сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності, 
вдосконалення нормативно-правового регулювання господарської діяльності. 

6.29. Бере участь в організації навчальних заходів з питань виходу 

малого і середнього підприємництва на зовнішні ринки, адаптації суб’єктів 

підприємництва до вимог європейського ринку, визначених Угодою про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом (далі - ЄС). 

6.30. Бере участь у створенні, розбудові та формуванні в області 

інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва: агентств, 

центрів підтримки, бізнес-асоціацій, бізнес-порталів, консалтингових 

структур. 

6.35. Сприяє розвитку сфери торговельної діяльності, бере участь у 

розробленні пропозицій з удосконалення законодавства, що регулює сфери 

торгівлі, побутових послуг, ресторанного господарства, зовнішньої торгівлі. 

6.36. Взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади у сфері 

організації та впорядкування роздрібної та оптової торгівлі, побутового 

обслуговування, наповнення споживчого ринку. 

6.43. Здійснює моніторинг, аналіз та надання інформації щодо 

провадження дозвільної діяльності структурними підрозділами обласної 

державної адміністрації. 

6.44. Бере участь у впровадженні електронних технологій у сферу 

ліцензування та дозвільних процедур структурними підрозділами обласної 

державної адміністрації, координує цю діяльність, надає методичну допомогу. 

6.45. Надає інформаційну, методичну, консультаційну підтримку 

суб’єктам господарювання з питань здійснення заходів нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності. 

6.58. Бере участь у розробленні стратегічних і програмних документів з 

питань залучення зовнішньої допомоги ЄС відповідно до пріоритетних 

напрямів економічного і соціального розвитку України. 

6.62. Сприяє активізації зовнішньоекономічних зв ’язків та виходу на 

зовнішній ринок розташованих на території області підприємств, установ та 

організацій. 

6.70. Аналізує стан та перспективи розвитку співробітництва 

Херсонської області з іноземними державами. 

6.86. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених 

законом повноважень. 



    

З А К О Н  У К Р А Ї Н И   

Про місцеве самоврядування 
                5 вересня 2017року 
                             №2145-VIII 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/stru   

(витяг) 
Стаття 27. Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного 

розвитку, планування та обліку 

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

1) підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку сіл, 

селищ, міст, цільових програм з інших питань самоврядування, подання їх на 

затвердження ради, організація їх виконання; подання раді звітів про хід і 

результати виконання цих програм; 

2) забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку 

відповідної території, ефективного використання природних, трудових і 

фінансових ресурсів; 

3) забезпечення складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових 

доходів і видатків, необхідних для управління соціально-економічним і 

культурним розвитком відповідної території, а також визначення потреби у 

місцевих будівельних матеріалах, паливі; 

4) розгляд проектів планів підприємств і організацій, які належать до комунальної 

власності відповідних територіальних громад, внесення до них зауважень і 

пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням; 

5) попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого 

значення на відповідній території, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та 

розвитку підприємств і організацій незалежно від форм власності, внесення у разі 

потреби до відповідних органів виконавчої влади пропозицій з цих питань; 

    

  Управління економічного розвитку 
               Херсонської міської ради 

Інформація з сайту:  

http://www.city.kherson.ua/articles/upravlinnya-ekonomichnogo-

rozvitku 

Основні функції та напрямки роботи  

Реалізація  державної економічної політики України,  сприяння 

комплексному  соціально-економічному розвитку міста, залученню 

інвестицій, у тому числі міжнародної технічної допомоги, для забезпечення 

стандартів комфортного проживання мешканців міста, розвитку міжрегіональних  

економічних зв’язків; забезпечення збалансованого економічного та 

соціального розвитку  міста. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/stru
http://www.city.kherson.ua/articles/upravlinnya-ekonomichnogo-rozvitku
http://www.city.kherson.ua/articles/upravlinnya-ekonomichnogo-rozvitku

