ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 01.06.2017 № 62
Звіт про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів на 2016-2018 роки
з реалізації Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року за 2016 рік

відхилення (+/-)

17

18

+0,1

10,1

10

одиниць

Кількість персональних
комп’ютерів на 100
учнів

-

20 000,0

-

20 000,0

-

-

-

фактичне значення

16

-

прогнозоване
значення

15

6000

одиниця виміру

14

осіб

найм. індикатора
(показника)

13

Навчання
педагогічних
працівників

Факт

12

-

План

11

1 500,0

10

-

9

1 500,0

8

-

Факт

Індикатори (показники)
результативності реалізації проекту

План

Сума
вибраних
коштів з
початку
реалізації
проекту
(тис. грн.)

За звітний
період

Сума
вибраних
коштів у
звітному
періоді
(тис. грн.)

З початку
реалізації
проекту

Фактична сума
підписаних
договорів
(контрактів) у
звітному
періоді
(тис. грн.)

7

-

Фактичний
2016

6

Джерела
фінансування у
звітному
періоді

-

Запорізька область

1.6. Модернізація
закладів освіти

5

2016

Програма 1. Запорізький край - регіон з високим
рівнем та якістю життя населення

1.5. Регіональне
середовище для
віртуальної
комунікації
освітян

Плановий

Територіальна спрямованість
проектів (назва регіону,
декількох регіонів, частини
регіону)
4

2016 - 2018

Назва проектів регіонального
розвитку, що включені до
програми регіонального розвитку
3

Строк
реалізації
проекту

2016 - 2018

Назва програми регіонального
розвитку, що реалізується в
рамках Плану заходів
2

Запорізька область

Номер та найменування цілі
регіональної стратегії
1

Напрям 1.А. Підвищення адаптивності
населення до потреб ринку праці

(за даними відповідальних виконавців)

Стан
виконання
плану заходів
(з
порівняльною
оцінкою
фактично
виконаного і
запланованого)

19
Виконується.
За
рахунок
міжнародної
технічної
допомоги
у
2016 році 76
загальноосвітніх
шкіл
області отримали 964 персональних
комп’ютери,
відповідно до
Угоди
між
Урядом України і Урядом
КНР. В інклюзивній гімназії
«Престиж»
(Запорізький
район)
створено першу в
Україні медіатеку

Проблемні
питання, їх
вплив на
виконання
плану
заходів (з
поясненням
причини їх
виникнення
та
зазначенням
механізму
вирішення)
20
Реалізація
проекту
запланована
на 2017-2018
роки

Реалізація
проекту
запланована
на 2017-2018
роки

Напрям 1.В. Покращення стану здоров'я населення

Програма 1. Запорізький край - регіон з високим рівнем та якістю життя населення

Напрям 1.С. Удосконалення управління
регіональним розвитком

1.19. Розроблення
містобудівної
документації для
новооб’єднаних у
2015 роців
територіальних
громад
-13

-

2455

0

3

3

-

-

-

кв. м.

17

-

8

-

одиниць

Площа відремонтованих
будівель

16

-

21

кв.м.

Реконструк
ція залів

328,1

15

63

одиниць

Відремонтована
площа

1 172,1

10 691,851

14

одиниць

Кількість
модернізованих
установ

6270,1

1 300,0

328,1

13

Кількість розробленої
містобудівної документації
новоствореними об'єднаними
територіальними громадами

5 505,2

166 132,0

1 172,1

12

387,7

28 600,0

6270,1

10 691,851

11

15 500,0

5 505,2

1 300,0

328,1

10

387,7

166 132,0

1 172,1

9

28 600,0

6270,1

328,1

Місцевий бюджет
м. Запоріжжя

2

15 500,0

5 505,2

1 172,1

Обласний
бюджет

8

387,7

6270,1

ДФРР, державний,
обласний, місцеві
бюджети

2016

2016-2018

7

5 505,2

Обласний
бюджет

2016

2016-2018

6

387,7

Місцеві бюджети

2016

2016-2018

5

2016

2016 2018

м. Запоріжжя, Запорізька
область
4

2016

1.14.
Модернізація
мережі установ
соціального
захисту
населення

2016-2018

1.13. Зміцнення
матеріальнотехнічної та
лікувальнодіагностичної
бази закладів
охорони здоров’я
Запорізька
область

1.12.
Реконструкція
спортивних залів
обласної школи інтернату

Запорізька область

3
1.8.
Реконструкція
будівель та
інженерних
мереж
комунальної
установи «Міська
клінічна лікарня
екстреної та
швидкої медичної
допомоги
м. Запоріжжя» по
вул. Перемоги, 80
м. Запоріжжя

Запорізька
область

2

Берестівська, Веселівська,
Воскресенська, КомишЗорянська, Смирновська,
Преображенська ОТГ

1
18

Продовження додатка
19
Виконується.
На даний час
проектнокошторисна
документація
на коригуванні.
Реалізація
проекту
ведеться з 2014
року, за період
2014-2016
профінансовано 1 345,159
тис. грн.
Виконано.
Відкриті зали
боксу,
боротьби,
тренажерний
зал

20
-

-

Виконується.
Проект
реалізован
частково,
реалізація
триває
-

Виконується.
Проект
реалізован
частково,
реалізація
триває
Виконується.
В розробці 2
генеральні
плани
-

-

Програма 2. Запорізький край - інвестиційно приваблива
територія з розвинутими індустріальним комплексом та
інфраструктурою

Напрям 2.А. Стимулювання залучення інвестицій

2.1. Розробка
концепції
індустріальних
парків
Запорізької
області
-46,6

0

1

17

-

53,4

1

16

-

100

одиниць

15

8

%

Створення Агенції
регіонального розвитку у
Запорізькій області

14

одиниць

Обсяг виконаних
будівельних робіт

-

13

Кількість районів області та міст обласного значення для
яких розроблено концепцію індустріальних парків

42 737,1

-

12

-

59 107,0

-

11

200,0

42 737,1

10

-

-

9

59 107,0

-

3

200,0

42 737,1

-

Власні кошти
співзасновників

8

-

42 737,1

ДФРР, державний,
обласний, місцеві
бюджети

7

-

-

6

2016

5

2016

2016 - 2018

4

2016

2016-2018

3

2016-2018

1.27. Розвиток
системи
водопостачання
населених
пунктів області

Запорізька область

1.21. Створення
Агенції
регіонального
розвитку та
підтримка її
діяльності

Запорізька область

2

м. Запоріжжя, м. Бердянськ, м. Енергодар, м. Мелітополь,
м. Токмак, Василівський, Токмацький , Михайлівський
райони.

Напрям 1.С.
Удосконалення
управління регіональним
розвитком

Програма 1. Запорізький край - регіон з високим рівнем
та якістю життя населення

Напрям 1.D. Забезпечення
населення якісними
житлово-комунальними
послугами
1
18

Продовження додатка
19
Виконано.
Створено
Агенцію
регіонального
розвитку
у
Запорізькій
області

Виконується.
Проект
реалізован
частково,
реалізація
триває

Виконується.
Визначено
потенційні
ділянки
для
створення
індустріальних
парків.
Створено
інтерактивну
карту
таких
ділянок.
Підписано
Меморандум з
DaewonGSI
щодо
створення
індустріального парку під
будівництво
електростанції

20
-

-

Прифронтова
область,
відсутність
державної
фінансової
підтримки та
гарантії (наприклад,
надання позик
державними
банками
за
пільговими
ставками),
високі податки, земельні
труднощі
(виключно на
землях
промислового призначення, мала
кількість
вільних
земель від 15
га, неврегульованість
звільнення від
орендної
плати землі)

0

18

+6

1

17

61

1

16

55

одиниць

15

одиниць

Проведення
Інвестиційного
форуму

14

Кількість проведених інформаційних заходів

200,0

13

342,0

200,0

12

700,0

200,0

11

342,0

10

200,0

9

700,0

-

4

-

-

8

-

Обласний бюджет

7

Обласний бюджет

2016

2016-2018

6

2016

2.3. Промоція
інвестиційних
можливостей
регіону

5

2016-2018

2.2. Проведення
Інвестиційного
форуму InCo
(ІнтеграціяКооперація)

4
Запорізька область

3

Запорізька область

2
Програма 2. Запорізький край - інвестиційно приваблива територія з розвинутими індустріальним комплексом та
інфраструктурою

Напрям 2.А. Стимулювання залучення інвестицій

1

Продовження додатка
19
Виконано. 1112 жовтня 2016
року проведено
міжнародний
інвестиційний
InCo (більше
500 учасників).
Захід
заплановано на
2017 та 2018
роки
Виконується.
Прийнята
Програма
розвитку
міжнародної
діяльності та
залучення
іноземних
інвестицій
в
економіку
Запорізької
області
на
2016-2018
роки,
затверджена
рашенням
обласної ради
від 31.03.2016
№ 6. Віповідно
до
заходів
Програми
протягом 2016
року
розроблено
Інвестиційний
паспорт
області,
забезпечено
технічну
підтримку
Інвестиційної
карти області
та
спеціалізовано
го веб-сайту,
виготовлено
відеопрезентацію
області,
презентаційну
продукцію та
сувеніри
для
членів
офіційних
делегацій

20
Слабка
інформаційна підтримка
на центральних і регіональних
телеканалах
та ЗМІ

-

Продовження додатка
19
Виконується.
Проект
увійшов
до
Програми
з
підвищення
рівня енергоефективності
Запорізької
області
на
2016-2020
роки» (рішення
Запорізької
облради
від 31.05.2016
№ 6)
Виконується.
Відкрито
4
філії
ЦНАП
м. Запоріжжя

20
Реалізація
проекту
запланована
на 2017-2018
роки

Виконується.
В
інкубаторі
передбачено 12
робочих місць,
оснащених
МФО, телефонами, комп’ютерами
з
підключенням
до Інтернету. У
2016 році на
конкурсних
засадах відібрано 24 інкубанти.
В
рамках проекту
проведено
8
тренінгів
та
семінарів
у
сфері підтримки підприємництва

-

-

-2

-

18

0

4

-

17

24

6

1

16

24

одиниць

одиниць

15

осіб

Кількість створених
центрів надання
адміністративних послуг

Створення енергосервісної
компанії «ЕСКО» в
Розівському районі
Запорізької області

14

Кількість учасників інкубатору, які
пройшли навчання в рамках реалізації
проекту

10 280

-

13

100,0

840,0

3 096,0

12

300,0

10 280

-

11

100,0

3 096,0

10

840,0

9

300,0

10 280

-

5

100,0

10 280

-

8

100,0

Місцевий бюджет
м. Запоріжжя

-

7

Обласний бюджет

2016
2016

2016-2018
2016 - 2018

6

2016

2.6. Організація
та забезпечення
життєдіяльності
бізнес-інкубатора
«БІ Запоріжжя» з
менторським
центром «бізнеснаставництва»

5

2016 - 2018

2.5. Розвиток
центрів надання
адміністративних
послуг

Запорізька область

2.4. Створення в
Розівському
районі
Запорізької
області
енергосервісної
компанії «ЕСКО»

4
Розівський район, Запорізька
область

3

м. Запоріжжя

2
Програма 2. Запорізький край - інвестиційно приваблива територія з розвинутими індустріальним
комплексом та інфраструктурою

Напрям 2.В. Розвиток малого та середнього підприємництва

Напрям 2.А. Стимулювання
залучення інвестицій

1

Напрям 3.А. Збільшення
доданої вартості
сільськогосподарської
продукції

Програма 3. Запорізький край - регіон розвинутих
сільських територій

Напрям 3.В. Підтримка
зайнятості сільського
населення

3.5. Створення
сприятливих
умов для
розвитку
сільськогосподар
ської
обслуговуючої
кооперації
-

2

17

-

-

-

16

-

182

1

одиниць

15

4,58;

-

одиниць

Кількість модернізованих закладів
14

чол

Створення
індустріального парку

18 841,0

13

%;

1. Частка реалізованої продукції
кооперативами в загальному
обсязі реалізації сг-продукції;
2. Кількість членів кооперативів

-

33 167,0

12

98

1 000,0

18 841,0

11

360,0

-

10

98

33 167,0

9

1 000,0

6

360,0

18 841,0

8

-

18 841,0

ДФРР, місцевий бюджет м. Запоріжжя
7

98

-

-

6

98

Місцеві бюджети

2016

5

2016

2016-2018

4

2016

2016-2020

3

2016-2018

3.2. Створення
індустріального
парку з глибокої
переробки зерна
«Житниця» м.
Бердянськ
Запорізька область

2.15. Збереження
та розвиток
історикокультурного
середовища
регіону

м.Бердянськ, Запорізька,
Донецька області

2

20 районів Запорізької
області

Програма 2. Запорізький край - інвестиційно
приваблива територія з розвинутими
індустріальним комплексом та інфраструктурою

Напрям 2.С. Розвиток внутрішнього туризму
1
18

Продовження додатка
19
Виконується.
Проведено
реконструкцію
будівлі
КЗ «Запорізька
обласна
філармонія»
Запорізької
облради,
КУ
«Запорізький
обласний
художній
музей»
Запорізької
облради

20
-

Виконується.
Ведеться
робота
щодо
пошуку
земельної
ділянки
Відсутність
земельної
ділянки для
проекту

Виконується.
Проведено
ремонтні
роботи
та
змонтовано
міні-цех
по
переробці
молока у с.
Покровському
Токмацького
району
-

Програма 4. Запорізький край - регіон
екологічної безпеки та збереження природних
ресурсів

Напрям 4.А. Енергоефетивність та підтримка
альтернативної енергетики

4.2. Будівництво
лінії по
виробництву
паливних
брикетів у
Веселівському
районі
Запорізької
області
-

-70

30

-272395

175955

448350

17

-

-

100

осіб

16

-

1

%

Обсяги перевезень пасажирів
КП «Автогосподарство» на
приміських автобусних
маршрутах

15

3

одиниць

Обсяг проведених робіт з
реконтсрукції

810,0

14

одиниць

Створення Комунального
підприємства
«Енергосервісний центр»

1 258

1 133,0

13

Будівництво ліній
по виробництву
паливних
брикетів

-

1 500,0

810,0

12

25

4 000,0

1 258

11

500,0

-

1 133,0

10

25

1 500,0

9

4 000,0

810,0

7

500,0

3 999,0

810,0

Обласний бюджет

8

-

3 999,0

Субвенція державного
бюджету; місцевий бюджет
Новенської сільської ради

7

25

-

-

2016

2016-2018

6

25

Місцевий
бюджет
Веселівського
району

2016

2016-2018

5

2016

2016 - 2018

4

2016

4.1. Створення
Комунального
підприємства
«Енергосервісний
центр»

Запорізька область

3

2016

3.8.
Реконструкція
існуючої будівлі
під сільську
лікарську
амбулаторію по
вул. Продольна,
4, в селищі Нове
Мелітопольськог
о району
Запорізької
області
6 населених пунктів Новенської
сільської ради
Мелітопольського району
(с. Нове, с. Данило-Іванівка, с.
Садове, с. Зелене, с. Піщанське,
с. Тащенак)

3.7. Розвиток
автомобільного
транспорту в
регіоні

Запорізька область

2

Веселівський
район,
Запорізька
область

Програма 3. Запорізький край - регіон розвинутих сільських
територій

Напрям 3.С. Розвиток інфраструктури сільських територій
1
18

Продовження додатка
19
Виконується.
Між
облдержадміністрацією та
КП «Автогосподарство»
Запорізької
облради укладений договір
від 16.08.2016
№ 14/12 щодо
перевезення
пасажирів на
приміських
маршрутах
Виконується.
31.10.2016
після
проведення
відкритих
торгів
укладено
договір
з
переможцем
ТОВ
«УНИВЕРСАЛ
-БУД»

20
-

Виконується.
Проект
увійшов
до
Програми
з
підвищення
рівня енергоефективності
Запорізької
області
на
2016-2020
роки» (рішення
Запорізької
облради
від 31.05.2016
№ 6)
Виконується.
Розроблено
проектнокошторисну
документацію
Реалізацію
проекту
заплановано
на 2017-2018
роки

-

-

Напрям 4.А. Енергоефетивність та
підтримка альтернативної енергетики

Програма 4. Запорізький край - регіон екологічної безпеки та збереження природних ресурсів

Напрям 4.В. Створення умов для поліпшення стану довкілля,
розвиток природно-заповідної справи та екомережі

4.16.
Реконструкція
берегозахисних
споруд по вул.
Набережній (від
вул. Чубаря до
пров. Рибацького)
м. Бердянськ
Запорізької
області
-15

-

-

17

0

15

1

16

882

30

одиниць

15

882

тис. м. куб.

Будівництво парку сонячної
електростанції

14

м

Збільшення пропускної
спроможності каналізаційних
стоків

-

13

Відновлення
берегозахисних споруд

11680,2

6 500,0

12

8 150,0

15 272,4

-

11

6 000,0

11680,2

10

8 150,0

6 500,0

9

15 272,4

8

6 000,0

-

8

11680,2

-

7

8 150,0

11680,2

ДФРР, місцевий бюджет м.
Мелітополь, інші джерела
(власні кошти КП "Водоканал")

6

8 150,0

Обласний бюджет

2016

5

2016

2016-2017

4

2016

2016

3

2016-2018

4.9.
Реконструкція
центральних
очисних споруд
КП «Водоканал»
Мелітопольської
міської ради
Запорізької
області

Чернігівський район, Запорізька
область

4.3. Будівництво
парку сонячної
електростанції
потужністю 10
МВт на території
смт Чернігівка
Чернігівського
району

м. Мелітополь, Мелітопольський
р-н, Якимівський р-н,
Приазовський р-н

2

Прибережна частина м.
Бердянськ

1
18

Продовження додатка
19
Виконується.
Проект
увійшов
до
Програми
з
підвищення
рівня енергоефективності
Запорізької
області
на
2016-2020
роки» (рішення
Запорізької
облради
від 31.05.2016
№ 6)

20
Реалізацію
проекту
заплановано
на 2017-2018
роки

Виконується.
Здійснено
коригування
проекту,
отримано
експертний
звіт
-

Виконується.
Основні
роботи
з
відновлення
берегозахисних
споруд
виконано
в
повному обсязі
(у 2017 році
буде виконано
благоустрій
території)
-

Програма 4. Запорізький край - регіон екологічної безпеки та збереження природних ресурсів

Напрям 4.В. Створення умов для поліпшення стану довкілля, розвиток природно-заповідної справи
та екомережі

4.21. Будівництво
і модернізація
систем
водовідведення та
очисних споруд
0

-201,2

125

17

-2,42

450

326,2

16

70

450

тис. га

15

67,62

примірників

Площа територій природно-заповідного фонду в
межах області

14

млн. м. куб.

Видання
поліграфічної
продукції з
екологічної
тематики

115,8

13

Загальний обсяг
водовідведення, в тому
числі поверхневих та
підземних вод

35

500,0

12

1 967

192,824

115,8

11

34 591,0

35

10

1 967

500,0

9

192,824

9

34 591,0

115,8

8

35

115,8

Місцеві бюджети
7

1 967

35

Обласний бюджет

6

1 967

Обласний бюджет

2016

5

2016

2016-2018

4

2016

2016-2018

3

2016-2018

4.20. Пропаганда
охорони
навколишнього
природного
середовища
Запорізька область

4.17. Розроблення
проектів
землеустрою з
організації та
встановлення меж
території
природнозаповідного
фонду

Запорізька область

2

сел. Приазовське, сел.
Кирилівка

1
18

Продовження додатка
19
Виконується.
Збільшення
кількості
територій
та
об'єктів
природнозаповідного
фонду (ПЗФ)
на 3 ландшафтних заказника
місцевого
значення:
«Заплава річки
Берда»
у
Бердянському
районі, «Балка
біля
річки
Токмак»
та
«Роздольська
балка» у Чернігівському
районі. Площу
земель
ПЗФ
збільшено на
313,32 га
Виконується.

20
-

Виконується.
Розроблено
технікоекономічне
обгрунтування
-

-

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 01.06.2017 № 62
ЗВІТ
з оцінки результативності реалізації Стратегії
регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року та
Плану заходів на 2016-2018 роки з її реалізації за 2016 рік
І. Вступ
Одним з головних документів, що визначають державну регіональну
політику в області є Стратегія регіонального розвитку Запорізької області на
період до 2020 року, яка затверджена рішенням обласної ради від 25.02.2016
№ 1 (далі – Стратегія).
У Стратегії визначені 4 основні пріоритети (стратегічні цілі) розвитку
регіону:
1. Запорізький край – регіон з високим рівнем і якістю життя населення.
2. Запорізький край – інвестиційно приваблива територія з розвинутими
індустріальним комплексом та інфраструктурою.
3. Запорізький край – регіон розвинутих сільських територій.
4. Запорізький край – регіон екологічної безпеки та збереження
природних ресурсів.
Стратегічні цілі включають в себе 12 оперативних цілей і 34 завдання
щодо їх виконання. Визначені потенційно можливі сфери реалізації проектів,
а також перелік очікуваних результатів, індикаторів (індикаторів 97).
Виконання Стратегії реалізовується у два етапи: перший –
2016-2018 роки; другий – 2019-2020 роки.
План заходів на 2016-2018 роки з реалізації Стратегії регіонального
розвитку Запорізької області на період до 2020 року, затверджений рішенням
обласної ради від 25.02.2016 № 2 (далі – План заходів) є плановим
документом для першого етапу.
На підставі звітів, що надійшли від структурних підрозділів
облдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої
влади, райдержадміністрацій, виконкомів рад міст обласного значення,
громадських організацій, наукових установ області – відповідальних за
реалізацію заходів, за наявними даними офіційної статистики, з додержанням
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932 «Про
затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів
заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки
результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів
заходів» облдержадміністрацією підготовлено Звіт про результати
моніторингу виконання у 2016 році Плану заходів на 2016-2018 роки з
реалізації Стратегії (далі – Звіт про моніторинг) та Звіт з оцінки
результативності реалізації у 2016 році Стратегії та Плану заходів з її
реалізації (далі – Звіт з оцінки результативності).
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ІІ. Характеристика звітів
Ці звіти є проміжними та включають період один рік.
Звіт про моніторинг сформовано у табличному вигляді за формою згідно
з вищезазначеною постановою, Звіт з оцінки результативності – у текстовому
вигляді з додатком, у якому наведена інформація про моніторинг індикаторів
Стратегії та Плану заходів з її реалізації за 2015-2016 роки.
У Звіті про моніторинг відображено такі відомості:
1) про проекти, які розпочинаються і закінчуються у 2016 році;
2) про проекти, термін виконання яких заплановано у 2016-2018 роках;
3) про джерела та обсяги фінансування проектів;
4) про індикатори результативності (попередні та фактичні);
5) про причини невиконаних або нерозпочатих проектів у 2016 році.
На підставі Звіту про моніторинг підготовлено Звіт з оцінки
результативності, який включає:
1) оцінку стану реалізації проектів у розрізі програм, у які вони
об’єднані;
2) оцінку динаміки індикаторів, на досягнення яких спрямовані
Стратегія та План заходів, що базується на даних офіційної статистики та
відомчих даних.
Оцінка стану виконання проектів Плану заходів.
План заходів включає 71 проект на загальну суму 2083,92 млн. грн.
згрупованих за програмами, які відповідають стратегічним цілям, з яких по
29 проектах протягом 2016 року розпочато реалізацію на суму 110 272,493 тис. грн.,
зокрема:
Програма 1 містить 27 проектів на загальну суму 1226,7 млн. грн., з них
у 2016 році проведена робота по 10 проектах на суму 56 400,321 тис. грн.;
Програма 2 містить 15 проектів на загальну суму 191,23 млн. грн., з них
у 2016 році проведена робота по 7 проектах на суму 29 763,508 тис. грн.;
Програма 3 містить 8 проектів на загальну суму 29,7 млн. грн., з них у
2016 році проведена робота по 4 проектах на суму 2 166,364 тис. грн.;
Програма 4 містить 21 проект на загальну суму 636,3 млн. грн., з них у
2016 році проведена робота по 8 проектах на загальну суму
21 945,300 тис. грн.
Стратегічна ціль 1. Запорізький край – регіон з високим рівнем та
якістю життя населення.
У рамках оперативної цілі 1.1. Підвищення адаптивності населення
до потреб ринку праці проводилася робота по 2 проектах, а саме:
Проект 1.5. Регіональне середовище для віртуальної комунікації
освітян та Проект 1.6. Модернізація закладів освіти на основі рішення
регіональної комісії з оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів не
потрапили до переліку проектів, відібраних для фінансування у 2016 році за
рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.
Водночас, облдержадміністрацією проведена робота щодо пошуку
інших джерел фінансування проектів. У рамках проекту «Спеціальна
ініціатива Україна» на 2015-2018 роки, який виконується німецькою
федеральною
компанією
Deutsche
Gesellschaft
fur
Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального міністерства
економічного співробітництва та розвитку Німеччини: здійснено моніторинг
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стану інформатизації закладів освіти області; підготовлено проект Стратегії
розвитку дистанційного навчання у Запорізькій області, наразі німецька
сторона розглядає можливість фінансової підтримки щодо реалізації проекту 1.5.
У 2016 році 76 загальноосвітніх шкіл отримали 964 персональних
комп’ютери, відповідно до Угоди між Урядом України і Урядом Китайської
народної республіки.
20 шкіл області стали учасниками експерименту «Використання
GoogleAps в управлінні закладом освіти» по запровадженню електронного
документообігу, електронних журналів та щоденників.
Запорізька область включена до Всеукраїнського пілотного проекту по
впровадженню інклюзивної освіти. У рамках проекту у 47 загальноосвітніх
навчальних закладах (24 території області) відкрито 78 інклюзивних класів
для 154 дітей шкільного віку з особливими освітніми потребами та 20
дошкільних груп з інклюзивною формою навчання, в яких отримують освіту
54 дитини з особливими освітніми потребами.
В інклюзивній гімназії «Престиж» (Запорізький район) створено першу
в Україні медіатеку.
У рамках оперативної цілі 1.2. Покращення стану здоров’я населення
реалізовувалися 3 проекти на загальну суму 7 770,255 тис. грн., або 31,1 %
від запланованої на 2016 рік суми (24 974,0 тис. грн.), а саме:
Проект 1.8. Реконструкція будівель та інженерних мереж
комунальної установи «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої
медичної допомоги м. Запоріжжя» по вул. Перемоги, 80.
У 2016 році укладено договір на виконання проектно-вишукувальних
робіт з ТОВ «АС-Проект» від 10.06.2016 № 302/16, профінансовано –
328,068 тис. грн. У зв’язку із необхідністю проведення додаткових обстежень
об’єкта, проектно-кошторисна документація знаходиться на корегуванні.
Запропоновано включити цей об’єкт до участі у проекті Європейського
інвестиційного банку «Надзвичайна кредитна програма для відновлення
України» та після отримання позитивного звіту провести торги у 2017 році.
Проект 1.12. Реконструкція спортивних залів обласної школиінтернату.
У 2016 році в КЗ «Запорізька спеціалізована загальноосвітня
школа – інтернат спортивного профілю» Запорізької обласної ради проведено
ремонтні роботи на загальну суму 1172,096 тис. грн.; відкрито зали боксу,
боротьби та тренажерний зал;
Проект 1.13. Зміцнення матеріально-технічної та лікувальнодіагностичної бази закладів охорони здоров’я.
У 2016 році:
укладено договір з КП «Андріївське житлово-побутове господарство»
від 10.06.2016 № 104 на виконання капітального ремонту покрівлі
Андріївської центральної лікарні Бердянського району на загальну суму
30,0 тис. грн., з них профінансовано 29,7 тис. грн.;
відремонтовано покрівлю (реконструкція з утепленням) головного
корпусу Територіального медичного об’єднання Михайлівського району на
суму 454,779 тис. грн.;
проведено
реконструкцію
КУ
«Запорізький
обласний
протитуберкульозний клінічний диспансер» Запорізької обласної ради
(І черга) на суму 5 785,643 тис. грн.
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У рамках оперативної цілі 1.3. Удосконалення управління
регіональним розвитком велась робота по 4 проектах, на загальну суму
5 892,887 тис. грн., або 3,2 % від запланованої на 2016 рік суми
(183 983,9 тис. грн.), серед них:
Проект 1.14. Модернізація мережі установ соціального захисту
населення.
У 2016 році профінансовано виконання ремонтних робіт на загальну
суму 5 505,168 тис. грн., а саме:
капітальні ремонти: житлового корпусу № 3 КУ «Таврійський
(Кіровський) будинок інвалідів» Запорізької обласної ради (1193,680 тис. грн.);
житлового корпусу (утеплення стін) КУ «Бердянський геріатричний
пансіонат» Запорізької обласної ради (748,860 тис. грн.); огорожі території
КУ «Запорізький дитячий будинок інтернат» Запорізької обласної ради
(506,391 тис. грн.); покрівлі складських приміщень (146,598 тис. грн.) та
каналізаційної системи в житловому корпусі № 3 (130 тис. грн.)
КУ «Михайлівський психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради;
покрівлі КУ «Запорізький геріатричний пансіонат» Запорізької обласної ради
(65 тис. грн.);
реконструкції: каналізаційних очисних споруд із застосуванням
біоінженерних технологій в КУ «Михайлівський психоневрологічний
інтернат» Запорізької обласної ради (1095,025 тис. грн.); системи
теплозабезпечення житлових корпусів в геріатричному відділенні КУ
«Таврійський (Кіровський) будинок інвалідів» Запорізької обласної ради
(477,614 тис. грн.); будівництво водоводу питної води з метою
водозабезпечення КУ «Веселівський психоневрологічний інтернат»
Запорізької обласної ради (1142,0 тис. грн.).
Управлінням капітального будівництва облдержадміністрації розпочато
роботи
з
реконструкції
очисних
споруд
КУ
«Михайлівський
психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради;
будівництва
водоводу питної води у с. Зоряне Запорізького району; розроблення проектнокошторисної документації «Будівництво каналізаційної мережі і споруди на
ній для філії КУ «Любицький психоневрологічний інтернат» Запорізької
обласної ради та Новомиколаївської центральної районної лікарні
(Новомиколаївський район, с. Михайлівське);
Розроблення
містобудівної
документації
Проект
1.19.
новооб’єднаних у 2015 році територіальних громад.
У липні 2016 року укладено договір на виконання робіт з розроблення
містобудівної документації: «Генеральний план смт Комиш-Зоря
Більмацького району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж
населеного пункту» та «План зонування території смт Комиш-Зоря
Більмацького району Запорізької області». У 2016 році профінансовані кошти
з місцевого бюджету на розроблення зазначеної документації в сумі
143,442 тис. грн.
Рішенням Веселівської селищної ради № 11 від 08.10.2015 затверджено
«Програму раціонального використання території та комплексного
містобудівного розвитку смт Веселе на 2015-2017 роки», відповідно до якої з
місцевого бюджету передбачені кошти на розробку «Генерального плану
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смт Веселе Веселівського району Запорізької області. Оновлення, з
розширенням меж населеного пункту» у сумі 625,0 тис. грн., з них у 2016 році
профінансовано 244,277 тис. грн.
Проект 1.20. Розроблення містобудівної документації для
перспективних об’єднаних територіальних громад.
У 2016 році утворено 18 об’єднаних територіальних громад:
Осипенківська сільська територіальна громада (Бердянський район);
Павлівська
сільська
територіальна
громада
(Вільнянський);
Великобілозерська сільська територіальна громада (Великобілозерський);
Гуляйпільська міська територіальна громада (Гуляйпільський); Долинська,
Біленьківська та Широківська сільські територіальні громади (Запорізький);
Водянська сільська територіальна громада та Кам’янсько-Дніпровська міська
територіальна громада (Кам’янсько-Дніпровський); Малотокмачанська,
Таврійська сільські територіальні громади, Комишуваська селищна
територіальна громада, Оріхівська міська територіальна громада
(Оріхівський); Ботіївська та Гірсівська сільські територіальні громади
(Приазовський); Приморська міська територіальна громада (Приморський);
Остриківська сільська територіальна громада (Токмацький); Чернігівська
селищна територіальна громада (Чернігівський район).
Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації надає
правову, юридичну та консультативну допомогу утвореним територіальним
громадам, в підготовці проектів з розробки містобудівної документації
населених пунктів, що увійшли до складу громад, які можуть фінансуватися у
2017 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;
Проект 1.21. Створення Агенції регіонального розвитку та
підтримка її діяльності.
Запорізька область одна із перших в Україні, де утворено Агенцію
регіонального розвитку (розпорядження голови облдержадміністрації: від
29.07.2016 № 483 «Про заснування Агенції регіонального розвитку
Запорізької області», зі змінами; від 23.08.2016 № 521 «Про затвердження
складу Наглядової ради Агенції регіонального розвитку Запорізької області»).
На сьогодні Агенція вже має вагомі напрацювання. Зокрема, у рамках
роботи Агенції підготовлено Інвестиційний паспорт Запорізької області, який
презентовано у січні 2017 року на всеукраїнському рівні під час семінару
«Економічний розвиток регіонів: стратегія та інструменти залучення
інвестицій та підвищення експортного потенціалу» у м. Києві. За
результатами всеукраїнського семінару прийнято рішення сформувати
рекомендації для всіх областей України щодо розробки такого інструменту
залучення інвестицій.
У рамках оперативної цілі 1.4. Забезпечення населення якісними
житлово-комунальними послугами розпочато роботу по одному проекту на
суму 42737,179 тис. грн., або 64,5 % від запланованої суми на 2016 рік
(66 250,0 тис. грн.), а саме:
Проект 1.27. Розвиток системи водопостачання населених пунктів
області.
У рамках виконання Регіональної цільової програми «Питна вода
Запорізької області» на 2012 - 2020 роки (рішення обласної ради від
31.05.2012 № 10, зі змінами) та Регіональної програми будівництва,
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реконструкції, модернізації об’єктів інфраструктури, соціально-культурного
та екологічного призначення по Запорізькій області на період до 2016 року
(рішення обласної ради від 27.09.2011 № 4, зі змінами та доповненнями) на
будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт систем централізованого
водопостачання у населених пунктах Бердянського, Василівського,
Веселівського, Вільнянського, Запорізького, Михайлівського, Оріхівського,
Пологівського, Приазовського та Токмацького районів, м. Токмак та
м.
Бердянськ
профінансовано
роботи
на
загальну
суму
42737,179 тис. грн., у тому числі за рахунок коштів: державного бюджету –
19605,913 тис. грн., обласного бюджету – 20277,206 тис. грн.,
співфінансування з місцевих бюджетів – 2854,06 тис. грн.
Стратегічна ціль 2. Запорізький край – інвестиційно приваблива
територія
з
розвинутими
індустріальним
комплексом
та
інфраструктурою.
У рамках оперативної цілі 2.1. Стимулювання залучення інвестицій
розпочато роботу по 4 проектам на загальну суму 541,72 тис. грн., або
12,9 % від запланованої суми на 2016 рік (4196,0 тис. грн.), серед них:
Проект 2.1. Розробка концепції індустріальних парків.
У 2016 році проведено аналіз, сформовано переліки та створено на
Google maps інтерактивні карти вільних земельних ділянок у Запорізькій
області під індустріальні парки (веб-ресурс: http://qoo.by/Mrf): 18 вільних
земельних ділянок загальною площею 764,5 га (м. Бердянськ, м. Енергодар,
Бердянський, Василівський, Гуляйпільський, Запорізький, Михайлівський,
Оріхівський та Пологівський райони). Продовжено роботу щодо пошуку
нових земель під індустріальні парки у м. Мелітополь, Токмацькому та
Приморському районах.
З метою стимулювання залучення інвестицій на веб-порталі «Запорізька
область – регіон можливостей!» оприлюднено перелік вільних земельних
ділянок несільськогосподарського призначення, які можуть бути використані
для будівництва об’єктів відновлювальної енергетики (58 об’єктів загальною
площею 1070,2 га, з яких 34 земельні ділянки площею 678 га – для
розміщення об’єктів сонячної енергетики).
Потенційні земельні ділянки типу «greenfield» та «brownfield»
презентовані у складі Інвестиційного паспорту Запорізької області (вебресурс: goo.gl/0GD67V).
У липні 2016 року за результатами візиту до регіону представників
Південнокорейської компанії Daewon GSI підписано Меморандум про
взаєморозуміння між Запорізькою обласною державною адміністрацією,
Запорізькою обласною радою та Південнокорейською компанією «Daewon
GSI» щодо реалізації проекту будівництва електростанції на біомасі в
Запорізькій області (потужність 10 МВт; очікувана сума інвестицій –
33,5 млн. дол.). Наразі розглядається можливість надання Міністерством
фінансів України державних гарантій.
Проект 2.2. Проведення Інвестиційного форуму InCo (ІнтеграціяКооперація).
На реалізацію проекту з обласного бюджету виділено кошти у сумі
200 тис. грн..
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У м. Запоріжжя 11.10.2016-12.10.2016 проведено міжнародний
інвестиційний форум з питань інтеграції та кооперації «InCo Forum Integation
& Cooperation» (далі – Форум), в якому взяли участь понад 500 представників
підприємств та організацій, у т. ч. іноземних дипломатів Австрії, Білорусі,
Німеччини, Казахстану, Канади, Китаю, Македонії, ОАЕ, Польщі, Чехії;
Прем’єр-міністр України Гройсман В.Б.
За підсумками Форуму:
підписано Меморандум про створення Запорізької інженерної палати
між землею Саксонії Анхальт (Німеччина), Асоціацією органів місцевого
самоврядування «Запорізький регіональний центр розвитку спроможних
територіальних громад» та Агенцією регіонального розвитку;
укладено договір про співпрацю між Запорізькою ТПП та Partnership
with Germany.
Аналогічний захід планується провести у 2017 та 2018 роках.
Проект 2.3. Промоція інвестиційних можливостей регіону.
З метою розвитку інвестиційної діяльності та підвищення інвестиційної
привабливості регіону рішенням обласної ради від 31.03.2016 № 6
затверджена Програма розвитку міжнародної діяльності та залучення
іноземних інвестицій в економіку Запорізької області на 2016-2018 роки,
заходи якої у 2016 році профінансовано на загальну суму 341,72 тис. грн.
(48,8 % від передбачених на 2016 рік коштів).
Облдержадміністрацією за підтримки проекту міжнародної технічної
допомоги «Партнерство для розвитку міст» підготовлено та забезпечено друк
Інвестиційного паспорту Запорізької області у кількості 1 тис. примірників,
500 з яких розповсюджено під час Форуму.
Крім того, облдержадміністрацією підготовлено 10-хвилинний
відеоролик про інвестиційні можливості Запорізької області, який
презентовано під час Форуму, а також забезпечено його трансляцію на
регіональних каналах.
В області проведено реалізацію заходів з формування позитивного
міжнародного іміджу області та поглиблення міжрегіональних зв’язків. Серед
них: проведено зустрічі з представниками 60 іноземних делегацій Республіки
Польща, Німеччини, Проекту ПРОМІС, ПРООН, Південної Кореї, Білорусі,
Латвії, Фінляндії, Індії, КНР, Канади, Латвії, Ізраїлю, Франції, а також з
представниками GIZ, KfW, ООН, Світового банку та інших.
За допомогою торговельно-економічних відділів Посольств України за
кордоном та Посольств іноземних держав в Україні оновлено базу
комерційних пропозицій підприємств області на 2016 рік (67 проектів),
сформовано реєстр виставкових заходів Запорізької області на 2016 рік, який
розміщено на офіційному веб-порталі «Запорізька область – регіон
можливостей» (www.investmentzp.org.ua).
Проект 2.4. Створення в Розівському районі Запорізької області
енергосервісної компанії ЕСКО.
Проект увійшов до Програми з підвищення рівня енергоефективності
Запорізької області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради
від 31.05.2016 № 6. Проект у 2016 році не реалізовувався у зв’язку з
відсутністю коштів для його впровадження.
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У рамках оперативної цілі 2.2. Розвиток малого та середнього
підприємництва проведена відповідна робота по 2 проектах на загальну
суму 10380,415 тис. грн., або у 5,4 раза більше від запланованої суми на
2016 рік (1940,0 тис. грн.), серед них:
Проект 2.5. Розвиток центрів надання адміністративних послуг.
Відкрито філії Центру надання адміністративних послуг у м. Запоріжжя
по Заводському (18.10.2016), Дніпровському (15.11.2016), Комунарському
(01.12.2016), та Вознесенівському (15.12.2016) районах. У 2016 році на
реалізацію проекту з міського бюджету (м. Запоріжжя) виділено кошти у сумі
10280,415 тис. грн.
Проект 2.6. Організація та забезпечення життєдіяльності бізнесінкубатора «БІ Запоріжжя» з менторським центром «бізнеснаставництва».
Відкриття бізнес-інкубатора відбулося 22 жовтня 2015 року. В інкубаторі
передбачено 12 робочих місць, оснащених МФО, телефонами, комп’ютерами
з підключенням до Інтернету. У 2016 році на конкурсних засадах відібрано 24
інкубанти. У рамках проекту проведено 8 тренінгів та семінарів у сфері
підтримки підприємництва. Проект профінансовано у сумі 100 тис. грн.
У рамках оперативної цілі 2.3. Розвиток внутрішнього туризму
проведена роботу по одному проекту на загальну суму 18 841,373 тис. грн.,
або 38,5 % від запланованої суми на 2016 рік (48947,0 тис. грн.), а саме:
Проект 2.15. Збереження та розвиток історико-культурного
середовища регіону.
Проведено реконструкції будівель: Запорізької обласної філармонії на
суму 18826,007 тис. грн. (кошти: ДФРР – 16460,113 тис. грн., місцевий
бюджет – 2365,894 тис. грн.) та Запорізького обласного художнього музею на
суму 15,366 тис. грн. за кошти місцевого бюджету.
Стратегічна ціль 3. Запорізький край – регіон розвинутих
територій.
У рамках оперативних цілей 3.1. Збільшення доданої вартості
сільськогосподарської продукції проводиться робота щодо пошуку земельної
ділянки для Проекту 3.2. Створення індустріального парку з глибокої
переробки зерна «Житниця» м. Бердянськ.
В рамках оперативної цілі 3.2. Підтримка зайнятості сільського
населення проведена робота по одному проекту на суму 98,09 тис. грн. або
10,8 % від запланованої суми на 2016 рік (910,0 тис. грн.), а саме:
Проект 3.5. Створення сприятливих умов для розвитку
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.
Цей проект реалізується поетапно, враховуючи низку проектів, які він
включає. Натепер використано 98,09 тис. грн. місцевого бюджету, на які
проведено ремонтні роботи та змонтовано міні-цех по переробці молока у
с. Покровському Токмацького району.
У рамках оперативної цілі 3.3. Розвиток інфраструктури сільських
територій робота проведена по 2 проектам на суму 2068,274 тис. грн., або
78,6 % від запланованої суми на 2016 рік (2633,0 тис. грн.), а саме:
Проект 3.7. Розвиток автомобільного транспорту в регіоні.
З обласного бюджету за 2016 рік профінансовано кошти у сумі
810,0 тис. грн. на забезпечення надання якісних послуг населенню та вихід на
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ринок пасажирських перевезень автотранспортом загального користування.
Також, між облдержадміністрацією та КП «Автогосподарство» Запорізької
облради укладений договір від 16.08.2016 № 14/12 щодо перевезення
пасажирів на приміських маршрутах. До виконання пасажирських перевезень
залучені орендовані автобуси. Наразі розглядається питання про залучення у
2017 році коштів обласного бюджету на оновлення рухомого складу
КП «Автогосподарство».
Проект 3.8. Реконструкція існуючої будівлі під сільську лікарську
амбулаторію по вул. Продольна, 4, в селищі Нове Мелітопольського
району. Здійснено ремонтні роботи на суму 1258,274 тис. грн.
Стратегічна ціль 4. Запорізький край – регіон екологічної безпеки
та збереження природних ресурсів.
У рамках оперативної цілі 4.1. Енергоефективність та підтримка
альтернативної енергетики розпочато роботу по одному проекту на суму
24,72 тис. грн., або 0,2 % від запланованої суми на 2016 рік (11000,0 тис. грн.),
а саме:
Проект 4.2. Будівництво лінії по виробництву паливних брикетів у
Веселівському районі Запорізької області.
За рахунок коштів місцевого бюджету у сумі 24,72 тис. грн.
підприємством НВО «Мелітопольпроект-інжиніринг» виготовлено проектнокошторисну документацію.
Проект 4.1. Створення Комунального підприємства «Енергосервісний
центр» та проект 4.3 Будівництво парку сонячної енергії потужністю
10 мВт на території смт Чернігівка Чернігівського району увійшли до
Програми з підвищення рівня енергоефективності Запорізької області
на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 31.05.2016 № 6.
В рамках оперативної цілі 4.2. Створення умов для поліпшення
стану довкілля, розвиток природно-заповідної справи та екомережі
проведена робота по 5 проектах на загальну суму 21 948,524 тис. грн., або
24,6 % від запланованої суми на 2016 рік (89 254,4 тис. грн.), серед них:
Проект 4.9. «Реконструкція центральних очисних споруд
КП «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області».
Протягом 2016 року використано 11680,231 тис. грн., у т. ч. власні
кошти КП «Водоканал» у сумі 29,944 тис. грн. на проведення корегування
проектної документації.
Рішенням Запорізької обласної ради від 31.03.2016 № 18 затверджено
Перелік заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання
природних ресурсів, які фінансуються за рахунок фондів охорони
навколишнього природного середовища місцевих бюджетів, яким у 2016 році
передбачено:
реалізація проекту 4.16. Реконструкція берегозахисних споруд по
вул. Набережній (від вул. Чубаря до пров. Рибацького) м. Бердянськ
Запорізької області.
За рахунок коштів обласного та міського фондів охорони навколишнього
природного середовища в сумі 8 150,0 тис. грн. відновлено 882 м
берегозахисних споруд. Стан виконання заходу – 95 %. У 2017 році планується
здійснити заходи з благоустрою території;
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реалізація проекту 4.17. Розроблення проектів землеустрою
організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду.
Протягом 2016 року встановлено межі 16 об’єктів природно-заповідного
фонду в Василівському, Вільнянському, Гуляйпільському, Мелітопольському,
Михайлівському, Розівському, Чернігівському районах, розширено одну
територію (площа палеонтологічної пам’ятки природи місцевого значення
«Ділянка узбережжя Азовського моря» збільшена з 5,0 га до 13,82 га) та
оголошено 3 нових території природно-заповідного фонду («Заплава річки
Берда» у Бердянському районі, «Балка біля річки Токмак» та «Роздольська
балка» у Чернігівському районі). На 01.01.2017 освоєно 115,812 тис. грн.;
реалізація проекту 4.20. Пропаганда охорони навколишнього
природного середовища, заходу «Інформування громадськості щодо шляхів
розв'язання екологічних проблем Запорізької області. Видання поліграфічної
продукції з екологічної тематики, а саме: науково-популярного видання «Твоє
майбутнє – земля за порогами»». У 2016 році роботи виконано в повному
обсязі, використано 34,965 тис. грн.
Згідно наказу Міністерства екології та природних ресурсів України
від 10.06.2015 № 191 «Щодо підготовки Національної доповіді про стан
навколишнього природного середовища в Україні», підготовлено регіональну
доповідь Запорізької області за 2015 рік, 450 примірників видання
безкоштовно розповсюджено серед бібліотек, навчальних закладів та
громадських організацій області.
Проект 4.21. Будівництво і модернізація систем водовідведення та
очисних споруд.
У 2016 році виконано техніко-економічне обґрунтування по об’єкту
«Будівництво зовнішніх мереж і споруд водопостачання та водовідведення
селища Кирилівка» (ТОВ «ВП «Промислові системи» на суму 1 966,516 тис. грн.).
Загальна вартість будівництва становить 1 096,428 млн. грн.
Додаткова інформація щодо проектів, які можуть реалізовуватися
за кошти державного фонду регіонального розвитку (ДФРР).
Про стан реалізації у 2016 році проектів регіонального розвитку.
У 2016 році з державного фонду регіонального розвитку області було
передбачено 98 472,615 тис. грн. на реалізацію 12 об’єктів (розпорядження
Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 432-р). Зокрема, бюджетні
кошти спрямовано на будівництво та реконструкцію:
8 об’єктів водопостачання – 46 137,630 тис. грн.;
2 об’єктів культури – 33 275,657 тис. грн.;
1 об’єкта охорони здоров’я – 5 872,748 тис. грн.;
1 об’єкта екологічної спрямованості – 13 186,580 тис. грн.
На 31.12.2016 кошти до області надійшли у запланованому обсязі, з них
освоєно 50 177,435 тис. грн., або 51 %.
IV. Оцінка динаміки індикаторів
Оцінка динаміки індикаторів Стратегії регіонального розвитку
Запорізької області на період до 2020 року та Плану заходів на 2016-2018 роки
з її реалізації за 2016 рік проведена шляхом порівняння їх фактичних значень
у 2016 році з базовим значенням за 2015 рік (або попередні роки) та наведена
у додатку до цього звіту.
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Фактичні значення за 2016 рік наявні по 60 індикаторах із 97, по решті
показників використані дані за 2014 та 2015 роки.
Результати оцінки свідчать, що 71 індикатор з 97 (73,2 %) залишився на
рівні попереднього року або має позитивну динаміку, 26 індикаторів у
порівнянні з попереднім роком погіршилися (26,8%).
Стратегічна ціль 1 (Програма 1) «Запорізький край – регіон з високим
рівнем та якістю життя населення» включає 31 індикатор, 18 з яких мають
позитивну динаміку (58,1 %).
Стратегічна ціль 2 (Програма 2) «Запорізький край – інвестиційно
приваблива територія з розвинутими індустріальним комплексом та
інфраструктурою» - включає 32 індикатори, з яких 14 (43,8 %) з позитивною
динамікою;
Стратегічна ціль 3 (Програма 3) «Запорізький край – регіон розвинутих
сільських територій» - 18 індикаторів, 9 (50 %) з яких позитивні;
Стратегічна ціль 4 (Програма 4) «Запорізький край – регіон екологічної
безпеки та збереження природних ресурсів» - 16 індикаторів, з яких 7
індикаторів (43,8 %) позитивні.
Зазначена оцінка динаміки індикаторів на цьому етапі не є повною, але
слугує орієнтиром для визначення дій і заходів щодо їх позитивної динаміки у
середньостроковій перспективі (завершення терміну дії плану заходів) та
довгостроковій (завершення дії Стратегії).
V. Фактичні джерела фінансування заходів
Основними джерелами фінансування заходів у звітному періоді були
кошти Державного фонду регіонального розвитку та кошти місцевих
бюджетів. В незначних обсягах залучалися кошти інвесторів.
VIІ. Проблемні питання реалізації заходів
Основними причинами, які не дозволили розпочати у 2016 році
реалізацію 42 проектів Плану заходів (або початок робіт було відстрочено):
обмеженість обсягів фінансування з бюджетів різних рівнів та
складнощі у пошуку іншого інвестора;
відсутність пропозицій щодо впровадження проектів;
відхилення проектів за результатами конкурсного відбору як такі, що не
відповідали визначеним критеріям для фінансування за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку та потребували доопрацювання;
вплив інфляційних процесів, що призвело до подорожчання матеріалів,
вартості послуг, необхідності виконання додаткових робіт у рамках
розпочатих проектів та, у зв’язку з цим, необхідність коригування проектнокошторисної документації, укладання нових угод з партнерами.

Додаток до Звіту з оцінки результативності
реалізації Стратегії регіонального розвитку
Запорізької області на період до 2020 року та
Плану заходів на 2016-2018 роки з її
реалізації за 2016 рік
ІНФОРМАЦІЯ
про моніторинг індикаторів Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року
та Плану заходів на 2016-2018 роки з її реалізації
за 2016 рік
Оперативна ціль
Стратегії (напрям
Плану заходів)

Індикатори, визначені у
Стратегії та Плані заходів
(найменування,
одиниця виміру)

2015 рік

2016 рік

Аналіз динаміки індикаторів з обґрунтуванням
причин

1

2

3

4

5

Рівень безробіття (за методологією МОП) за січеньвересень 2016 року збільшився порівняно з відповідним
періодом 2015 року на 0,3 відсоткових пункти і становив
9,7 % (12 місце серед регіонів).
Разом з тим, рівень зареєстрованого безробіття порівняно
з початком 2016 року зменшився на 0,4 відсоткових
пункти і на 01.01.2017 склав 2,2 %.
У січні-листопаді 2016 року в області на нові робочі
місця прийнято 17,2 тис. осіб. При цьому співвідношення
між створеними та ліквідованими робочими місцями
порівняно з попередніми роками значно покращилося і
становило 228,1 % (за результатами 2014 року – 88,1 %,
2015 року – 110,1 %).
Протягом 2016 року працевлаштовано 24,7 тис. осіб (32,2 %
із загальної чисельності безробітних громадян), проходили
професійне навчання – 8,3 тис. осіб (10,8 %), брали
участь у громадських роботах – 12,5 тис. осіб (16,4 %).
Номінальні доходи населення у 2015 році становили

Стратегічна ціль 1 (Програма 1). Запорізький край – регіон з високим рівнем та якістю життя населення

Оперативна ціль 1.1. Рівень
безробіття
(Напрям
1.А.) методологією МОП, %
Підвищення
адаптивності
населення до потреб
ринку праці

за

Наявний дохід у розрахунку на

9,4

9,7

(9 міс. 2015)

(9 міс. 2016)

30181,8

35546,7

2
Продовження додатка
1

2
одну особу, грн.

Питома вага заробітної плати в
структурі доходів населення,
%
Кількість
створених
студентських центрів праці,
одиниць

3

4

(2014 рік)

(2015 рік)

40,6

39,8

(2014 рік)

(2015 рік)

13

13

Кількість
охоплених
осіб
шляхом
профорієнтаційної
роботи, осіб

130

150

Кількість
консультацій
працевлаштування
одиниць

наданих
щодо
молоді,

600

619

Кількість учасників тренінгів
та навчальних заходів щодо
підвищення
конкурентоздатності молоді на
ринку праці, осіб

300

583

5
62555 млн. грн., що на 17,0 % більше, ніж за 2014 рік
(2014 рік – 53449 млн. грн.).
У розрахунку на одну особу наявний дохід склав
35546,7 грн. (3 місце серед регіонів), що на 5364,2 грн.
більше, ніж у 2014 році.
Зменшення питомої ваги заробітної плати в структурі
доходів населення пов’язане із збільшенням соціальних
виплат, насамперед житлових субсидій.
В області діють 7 студентських центрів праці у вищих
навчальних закладах ІІІ-IV рівня акредитації та 6 центрів
у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації. У
м. Запоріжжя центри розташовані при ЗНУ, ЗНТУ,
ЗДМУ, КПУ, ЗІЕІТ, Запорізькому педагогічному
коледжі, у м. Мелітополь – МДПУ ім Богдана
Хмельницького, ТГАТУ, Мелітопольському училищі
культури та у м. Бердянськ – БДПУ, БМК ЗНТУ.
Зростання
кількості
охоплених
осіб
шляхом
профорієнтаційної роботи пов’язане із відкриттям на базі
КУ «Запорізький обласний центр молоді» сектору
професійного становлення молоді та волонтерської
діяльності, метою якого є вирішення питання
працевлаштування молоді та студентства, в тому числі і
тимчасового (на літній період).
Консультації щодо працевлаштування молоді у
2016 році надавались, зокрема, у рамках:
тренінгу «Чинники успішного працевлаштування» у
мм. Бердянськ, Мелітополь та Енергодар;
квест-гри із працевлаштування «Крок у майбутнє» у
мм. Бердянськ, Мелітополь Енергодар, Запоріжжя;
реалізації проекту «Школа вожатської майстерності»,
який дає можливість тимчасово працевлаштуватися
молоді на літній період в дитячих оздоровчих таборах.
У 2016 році кількість учасників тренінгів та навчальних
заходів щодо підвищення конкурентоздатності молоді на
ринку праці збільшилася у 1,9 рази.
Для підвищення конкурентоздатності молоді на ринку
праці у 2016 році проведені наступні заходи:
обласний етап Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів
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Продовження додатка
1

2

3

4

Охоплення дітей дошкільними
навчальними закладами у
міській місцевості, %

91,0

94,0

Охоплення
дітей
позашкільною освітою, %

64,0

69,0

Кількість
персональних
комп’ютерів на 100 учнів,
одиниць

8

10,1

Оперативна ціль 1.2. Рівень смертності на 1 тис.
(Напрям
1.В.) населення, ‰
Покращення
стану
здоров’я населення

15,9

16,0
(01.12.2016)

5
підприємницької діяльності. Для участі у конкурсі
надійшло 11 робіт різних напрямків;
Бізнес-гра «Молодий підприємець». Учасники здобули
професійні знання у сфері підприємництва, нові навички
з фінансової грамотності;
молодіжний проект «StartUp Business» спрямований
на
популяризацію
та
розвиток
молодіжного
підприємництва в Запорізькій області. Молодь отримала
знання та вміння для організації власної справи, створила
власний бізнес-проект, презентувала його та в
подальшому планує реалізувати власну справу;
щорічний конкурс для обдарованої молоді у галузі
науки із виплатою премій. Для участі в конкурсі подано
93 науково-дослідницькі роботи з яких 54 у номінаціях
«Технічні науки» та Економіка».
Зростання показника відбулось за рахунок відкриття у
2016 році 1 дитячого навчального закладу (ДНЗ) у
м. Запоріжжя; 21 додаткових груп у мм. Запоріжжя,
Бердянськ та Мелітополь; 10 короткострокових груп в
ДНЗ у мм. Запоріжжя та Бердянськ.
На 01.01.2017 в області діє 61 позашкільний навчальний
заклад (2245 гуртків), в яких навчаються близько
52,9 тис. вихованців. На базі загальноосвітніх
навчальних закладів створено понад 3,1 тис. гуртків, які
відвідують понад 50 тис. дітей. Позашкільними
навчальними закладами проведено 3,6 тис. заходів, які
охопили більше 272,1 тис. дітей.
У 2016 році для оновлення комп’ютерної техніки 76
загальноосвітніх шкіл відповідно до Угоди між урядом
України та Урядом Китайської народної Республіки
отримали 964 персональних комп’ютери; за кошти
обласного та місцевих бюджетів для шкіл області
придбано 1955 персональних комп’ютерів та 257
ноутбуків.
Висока концентрація найбільш екологічно-небезпечних
галузей промисловості на території регіону обумовлює
віднесення
області
до
найбільш
техногенно
навантажених регіонів України, що в свою чергу
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Продовження додатка
1

2

3

4

малюкової

7,63

6,68

Забезпеченість
населення
лікарями всіх спеціальностей
(на
10
тис.
наявного
населення), лікарів

42,9

42,9

Кількість спортивних секцій,
клубів, тренувальних залів,
одиниць
Кількість
інформаційних
кампаній із впровадження
здорового способу життя та
мінімізації шкідливих звичок,
одиниць

1568

1569

2

2

Кількість осіб, які отримали
соціальну
послугу
паліативного/хоспісного
догляду, осіб

-

500

Показник
смертності, ‰

5
віддзеркалюється на показниках народжуваності та
смертності населення.
З метою створення замкненого циклу надання допомоги
породіллям та новонародженим, впровадження сучасних
перинатальних технологій, в області діє обласний
перинатальний центр III рівня (функціонує: акушерський
корпус,
консультативно-діагностичне
відділення;
гінекологічне відділення раннього терміну вагітності та
екстра-генітальної патології).
Забезпеченість населення лікарями всіх спеціальностей
(на 10 тис. наявного населення) залишилася на рівні
2015 року.
Медичну допомогу населенню області надають 152
медичних заклади, у т.ч. 20 центральних районних
лікарень, 38 центри первинної медико-санітарної
допомоги (ЦПМСД), у складі яких функціонує: 357
фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів,
277 амбулаторій, 2 районні лікарні та 1 самостійна
амбулаторія.
У 2016 році в м. Запоріжжя відкрито клуб карате
«Конкордия».
З метою пропаганди здорового способу життя,
формування у населення усвідомлення потреб
систематичних занять фізичною культурою та спортом;
популяризації активного дозвілля на території області
протягом 2016 року тривали заходи:
обласного конкурсу соціальної реклами в рамках
Всеукраїнської акції відповідальність починається з мене
«Тобі обирати». Кількість залучених учасників у
2016 році становила 150 осіб (у 2015 році – 50 осіб);
інформаційно-пропагандистської кампанії «Червона
картка», протягом 2016 року до якої залучено 635 дітей та
молоді (у 2015 році залучено 365 дітей та молоді).
Дані опрацьовуються.
За розрахунковими даними у 2016 році:
близько 500 осіб отримали послугу паліативного
догляду через установи та заклади системи соціального
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Продовження додатка
1

2
Кількість бездомних громадян
та осіб, звільнених з міць
позбавлення волі, яким надано
нічний притулок та інші
послуги, осіб

3
-

4
-

Оперативна ціль 1.3. Кількість
розробленої
(Напрям
1.С.) містобудівної
документації
Удосконалення
новоствореними об’єднаними
управління
територіальними громадами,
регіональним
одиниць
розвитком
Кількість
одиниць
затвердженої
містобудівної
документації, одиниць

-

-

-

-

3700

4000

Кількість
проведених
консультацій з громадськістю,
одиниць

5
захисту, зокрема хоспіс Архангела Михаїла на території
10 міської клінічної лікарні м. Запоріжжя розрахований
на 25 ліжок.
У рамках Програми соціального захисту бездомних
громадян, осіб, звільнених з місць позбавлення волі та
осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах,
на 2013-2017 роки (рішення обласної ради від 22.11.2012
№ 17) протягом 2016 року з обласного бюджету
профінансовано 498,7 тис. грн. (87,5 %), у тому числі:
282,0 тис. грн. – на продуктові набори (3420 наборів);
216,7 тис. грн. – на гаряче харчування.
Новоствореними
об’єднаними
територіальними
громадами розпочато роботи щодо розроблення
містобудівної документації, зокрема у 2016 році:
укладено договір на виконання робіт з розроблення
містобудівної
документації
смт
Комиш-Зоря
Більмацького району (з місцевого бюджету на
розроблення зазначеної документації профінансовано
143,442 тис. грн.);
ведуться роботи з оновлення генерального плану з
розширенням меж населеного пункту смт Веселе
Веселівського
району
(з
місцевого
бюджету
профінансовано 387,719 тис. грн.).
Наразі роботи тривають.
З метою забезпечення участі громадськості у формуванні
та реалізації державної політики, створення сприятливих
організаційно-правових
умов
для
функціонування
інститутів громадянського суспільства протягом 2016 року
проведено:
4 тис. консультацій з громадськістю; крім того, 250
засідань волонтерських організацій, координаційних рад
учасників АТО, 100 громадських слухань, 120 засідань за
круглими столами, 15 форумів, 13 єдиних днів
інформування населення.
Серед найважливіших – питання:
щодо реалізації положень Закону України «Про
засудження комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів та заборону
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Продовження додатка
1

Оперативна ціль 1.4.
(Напрям
1.D.)
Забезпечення
населення
якісними
житловокомунальними
послугами

2

3

4

Кількість
засідань
громадських рад, одиниць

215

250

Кількість активно працюючих
волонтерських організацій та
груп, одиниць

350

300

Рівень охоплення централізованим
водопостачанням
населення, %
Рівень обладнання загальної
площі
житлового
фонду
водопроводом
у
міській
місцевості, %
Частка
населення,
що
користується
привізною

82,2

-

77,9

80,3

(2014 рік)

(2015 рік)

5,4

4,1

(2014 рік)

(2015 рік)

5
пропаганди їхньої символіки»;
з питань надання методичної
допомоги у сфері
соціального захисту, охорони здоров’я учасників АТО,
дотримання пільг на безкоштовний проїзд, першочергове
виділення земельних ділянок, отримання статусів
учасників бойових дій;
проведення децентралізації.
В області діють 20 Громадських рад при
райдержадміністраціях та 3 при міськвиконкомах
(Бердянському, Запорізькому та Енергодарському).
На
засіданнях
Громадських
рад
при
райдержадміністраціях, виконкомах міських рад у
2016 році обговорені проекти 65 регуляторних актів,
регіональних і місцевих програм, звітів про
використання бюджетних коштів.
Протягом 2016 року проведено обговорення проекту
обласної «Програми сприяння розвитку громадянського
суспільства у Запорізькій області на 2017-2020 роки».
Зменшення
кількості
волонтерських
організацій
пояснюється
поліпшенням
матеріально-технічного
забезпечення Збройних сил України. Разом з тим, у
2016 році зусиллями волонтерського комітету за
підтримки обласної влади вдалося відкрити центри
допомоги учасникам АТО, налагодити взаємодію з
правоохоронними органами, організувати роботу
волонтерської
«гарячої
лінії»,
забезпечити
на
залізничному вокзалі «Запоріжжя – 1» діяльність центру
«Солдатський привал», який відвідали понад 4 тисячі
учасників АТО.
Термін оприлюднення статистичних даних за
2016 рік – червень 2017 року.
Для забезпечення населення області послугами
водопостачання належного рівня та якості у 2016 році:
завершено реконструкцію водоводу ВільнянськНовомиколаївка довжиною 14,7 км (єдиної артерії, що
забезпечує
питною
водою
Вільнянський
та
Новомиколаївський райони), вирішено проблему втрат
води при її транспортуванні та забезпечено якісним
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Продовження додатка
1

2
водою, %
Частка ветхих та аварійних
водопровідних мереж, %
Витоки та невраховані втрати
води, %

Обсяг аварійного та ветхого
житлового фонду, тис. кв. м
Частка
загальної
площі
багатоквартирного житлового
фонду,
управління
яким
здійснюється
власниками
(співвласниками) самостійно
або
шляхом
укладання
договорів
з
приватним
управителям
майном
житлового комплексу, %
Кількість
діючих
ОСББ,
одиниць

3

4

37,9

37,3

(2014 рік)

(2015 рік)

(2014 рік)

(2015 рік)

114,7

-

25,0

35,0

534

1341

47,9

40,9

5
водопостачанням 17 тис. мешканців;
завершено реконструкцію водогону у с. Олександрівка
Приазовського району;
продовжено
реконструкцію
водопроводів
у
м. Василівка, с. Чапаєвка Пологівського району та
будівництво
мережі
водопостачання
с. Біленьке
Запорізького району;
розпочато будівництво водоводу с. Новотроїцьке та
реконструкцію водопровідної мережі с. Луначарське
Бердянського району, реконструкцію водопроводів у
с. Чкалово Веселівського району, сіл Лукашеве, Зоряне
та Малишівка Запорізького району, реконструкцію
системи
водопостачання
с. Степанівка
Перша
Приазовського району.
Термін оприлюднення статистичних даних за
2016 рік – 01.07.2017.
Частка житлового фонду, утримання якого здійснюють
підприємства не комунальної форми власності,
становить 35 % проти 25 % у 2015 році.
У 2016 році створено 807 ОСББ (за 2015 рік – 62 ОСББ),
у тому числі у містах: Бердянську – 37, Запоріжжі – 692,
Енергодарі – 5, Мелітополі – 24, Токмаку – 29, районах:
Василівському – 14, Вільнянському – 2, Оріхівському,
Пологівському, Приморському, Токмацькому – по 1.
Зростання кількості ОСББ на 807 одиниць пов’язане із
проведенням протягом 2016 року широкої інформаційнороз’яснювальної роботи щодо реалізації положень
Закону України «Про особливості здійснення права
власності у багатоквартирному будинку».
На 01.01.2017 в області зареєстровано 1341 ОСББ, які
об’єднують 1456 житлових будинків. В управління
управителя, обраного співвласниками самостійно, у
2016 році передано 12 житлових будинків.

Стратегічна ціль 2 (Програма 2). Запорізький край – інвестиційно приваблива територія з розвинутими індустріальним
комплексом та інфраструктурою

Оперативна ціль 2.1. Обсяг валового регіонального
(Напрям
2.А.) продукту (у фактичних цінах)

30526

37251

(2013 рік)

(2014 рік)

Термін оприлюднення статистичних даних за 2015 рік –
липень 2017 року
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Продовження додатка
1
Стимулювання
залучення інвестицій

2
у розрахунку на одну особу,
грн.

Обсяг
реалізованої
інноваційної
продукції
у
загальному обсязі реалізованої
промислової продукції, %

Кількість впроваджених нових
технологій, одиниць
Кількість освоєних нових
видів інноваційної продукції,
одиниць
Обсяг
прямих
іноземних
інвестицій, % до відповідного
періоду попереднього року
Обсяг
прямих
іноземних
інвестицій у розрахунку на
одну особу, дол. США

Обсяг експорту товарів, % до
попереднього року
Експорт товарів у розрахунку
на одну особу, дол. США

3

4

5
Обсяг валового регіонального продукту (ВРП) області за
2014 рік становив 65968 млн. грн. (9 місце серед регіонів
України), або 4,16 % загального обсягу ВРП України.
Індекс фізичного обсягу ВРП (у порівняних цінах) до
2013 року склав 100,4 % (по Україні – 93,4 %).
ВРП у розрахунку на одну особу у 2014 році становив
37251 грн. (5 місце серед регіонів України), або на 22 %
більше, ніж у 2013 році.
1,7
2,6
Питома вага підприємств, що займалися інноваціями за
(2014 рік)
(2015 рік)
підсумками 2015 року складала 20,9 % від загальної
кількості, витрати на інноваційну діяльність склали
321,1 млн. грн.
За 2015 рік інноваційної продукції реалізовано на суму
3162,3 млн. грн., що у 2,1 раза більше показника
попереднього року (у 2014 році – 1530,0 млн. грн.).
212
114
Зменшення показників обумовлене відсутністю у
(за 2014 рік)
(за 2015 рік) підприємств обігових коштів на впровадження нових
інноваційних
технологій
через
несвоєчасне
відшкодування
ПДВ
з
державного
бюджету,
611
397
(за 2014 рік)
(за 2015 рік) нестабільною ситуацією на валютному ринку, високими
ставками кредитних ресурсів.
79,4
114,1
Запорізька область посідає 9 місце серед регіонів України
(9 міс. 2015)
(9 міс. 2016) по залученню прямих іноземних інвестицій. В економіці
області працює майже 2 % вкладеного в Україну прямого
іноземного капіталу. Переважну частку загального обсягу
427,8
491,3
(на 01.10.2015) (на 01.10.2016) інвестицій (74,8 %) складають надходження з країн ЄС.
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій на
01.10.2016 склав 864,2 млн. дол. США, що на 14,1 %
більше, ніж на 01.10.2015.
Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну
особу на 01.10.2016 склав 491,3 доларів США, що на
14,8 % більше, ніж на 01.10.2015.
Негативні тенденції у зовнішній торгівлі області
78,6
78,1
пов’язані із військовим конфліктом на сході України, що
позначився на ускладнені технологічного й виробничого
1655,1
1301,2
процесу, виникненні логістичних проблем; підвищенням
тарифів на природний газ та електроенергію, що впливає
на зростання затрат на виробництво продукції та знижає

9
Продовження додатка
1

2

3

4

Обсяг перевезення пасажирів,
тис. осіб

145927,8

134087,9

Обсяг перевезення вантажів
всіма видами транспорту, тис.
тонн
Щільність автомобільних доріг
загального користування з
твердим покриттям державного
та місцевого значення вищої
категорії (І та ІІ категорій), км
доріг на 1 тис. км2 території
Обсяг відремонтованих доріг,
км

18046,4

17864,0

35,6

35,6

-

18 км
(поточний
ремонт)

5
її конкурентоспроможність; зростанням курсу іноземних
валют.
Разом з тим, за обсягом експорту товарів у розрахунку на
одну особу (1301,2 дол. США) область посідає 4 місце
серед регіонів України.
Послугами пасажирського транспорту у 2016 році
скористалися 134,1 млн. пасажирів, що на 8,1 % менше,
ніж у 2015 році.
В той же час, збільшився обсяг перевезення пасажирів
авіаційним (на 18,7 %) та залізничним (на 3,2 %)
транспортом.
У рамках реалізації заходів щодо боротьби з
нелегальними перевізниками:
робочою групою (створена розпорядженням голови
облдержадміністрації від 18.12.2015 № 49) здійснено
перевірки внутрішньообласних автобусних маршрутів
загального користування, за результатами яких складено
51 акт;
видано розпорядження голови облдержадміністрації
від 10.11.2016 № 660 «Про впорядкування пасажирських
перевезень автомобільним транспортом у Запорізькій
області».
Зменшення обсягу перевезення вантажів всіма видами
транспорту пов’язане із зменшенням обсягів виробництва
продукції.
Протягом останніх років протяжність доріг в Запорізькій
області не змінювалася, роботи з будівництва нових
автомобільних доріг загального користування не
проводилися.
У 2016 році з державного бюджету профінансовано
виконання робіт з поточного ремонту доріг на суму
63 млн. грн. (в 2015 році кошти на поточний ремонт доріг
з державного бюджету не виділялися).
Разом з тим, у 2016 році на ремонт та експлуатаційне
утримання автомобільних доріг загального користування
спрямовано 240,941 млн. грн., з них за рахунок коштів:
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Індекс капітальних інвестицій
у житлове будівництво, %

104,1

Обсяг виконаних будівельних
робіт, тис. грн.

1595183

4

90,3
(9 міс. 2016)

1557468

5
державного бюджету – 219,434 млн. грн., обласного
бюджету – 18,26 млн. грн., місцевих бюджетів –
3,247 млн. грн.
Обсяг коштів, профінансованих у 2016 році з державного
бюджету на ремонт та експлуатаційне утримання
автомобільних доріг загального користування, на 64,9 %
перевищив видатки 2015 року (133,095 млн. грн.) та на
272 % - обсяги 2014 року (80,77 млн. грн.). З обласного
бюджету на зазначені цілі у звітному році спрямовано у
5,5 разів більше коштів, порівняно з 2015 роком
(0,592 млн. грн.). У 2014 році кошти з обласного бюджету
не виділялись.
Крім того, на реконструкцію, ремонт та утримання доріг
комунальної власності у населених пунктах спрямовано
316,375 млн. грн., що в 1,6 раза перевищує обсяги
2015 року (193,765 млн. грн.), та у понад 6 разів – обсяги
2014 року (50,244 млн. грн.).
Термін оприлюднення статистичних даних за 2016 рік –
березень 2017 року.
Обсяг капітальних інвестицій за січень-вересень
2016 року склав 6428,9 млн. грн. (9 місце серед регіонів
України), що становить 131,9 % до аналогічного періоду
2015 року (14 місце). Капітальні інвестиції у житлове
будівництво склали 210 млн. грн. (3,3 % загального
обсягу), що на 9,7 % менше, ніж у відповідному періоді
2015 року.
Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій
залишаються власні кошти підприємств та організацій
(88,8 % загального обсягу). Кошти державного та
місцевого бюджетів складають лише 6,2 % капітальних
інвестицій.
Зменшення обсягу виконаних будівельних робіт
пов’язане із скороченням обсягів житлового будівництва
на 11,2 % і будівництва інженерних споруд на 19,9 %.
Водночас, спостерігається незначне збільшення обсягів
будівництва нежитлових будівель – на 1,6 %.
Нове
будівництво,
реконструкція
та
технічне
переозброєння склали 61,7 % загального обсягу
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Продовження додатка
1

2

Прийняття в експлуатацію
новозбудованого житла, тис.
м2
Оперативна ціль 2.2. Кількість суб’єктів малого та
(Напрям 2.В.) Розвиток середнього підприємництва на
малого та середнього 10
тис.
осіб
наявного
підприємництва
населення, одиниць
Кількість малих підприємств у
розрахунку на 10 тис. осіб
наявного населення, одиниць
Кількість середніх підприємств
у розрахунку на 10 тис. осіб
наявного населення, одиниць
Частка реалізованої продукції
(товарів, послуг) малими і
середніми підприємствами у
загальному обсязі реалізації
регіону, %
Обсяг податкових надходжень
від діяльності суб’єктів малого
і середнього підприємництва
до бюджетів усіх рівнів, млн. грн.

3

4

101,5

108,3

583

562

(2014 рік)

(2015 рік)

78
(2014 рік)

3
(2014 рік)

43,9

79
(2015 рік)

3
(2015 рік)

47,0

(2014 рік)

(2015 рік)

3655,4

5869,6

Кількість
електронних
адміністративних послуг, що
надаються фізичним особам,
юридичним особам, а також
фізичним
особам
–
підприємцям, одиниць

-

-

Кількість
об’єктів
інфраструктури
підтримки
малого
і
середнього
підприємництва, одиниць

39

41

5
виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний
ремонти – 26,8 % та 11,5 % відповідно.
За 2016 рік в експлуатацію введено 108,3 тис. м2
загальної площі житла, що становить 106,7 % до факту за
2015 рік (9 місце).
Зменшення кількості суб’єктів малого та середнього
підприємництва на 10 тис. осіб наявного населення
пов’язане із зняттям з реєстрації фізичних – осіб
підприємців, більшість з яких не здійснювали діяльність.
Збільшення кількості малих підприємств у розрахунку на
10 тис. осіб наявного населення відбулось за рахунок
зміни юридичного статусу фізичних – осіб підприємців та
переходу їх до категорії малих підприємств.
Протягом останніх років кількість середніх підприємств у
розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення не
змінювалась.
Збільшення частки реалізованої продукції (товарів,
послуг) малими і середніми підприємствами у загальному
обсязі реалізації регіону пов’язане із збільшенням
підприємств, що відновили експортну діяльність,
переорієнтувавшись на ринки Європи.
Збільшення обсягу податкових надходжень від діяльності
суб’єктів малого і середнього підприємництва до
бюджетів усіх рівнів досягнуто за рахунок збільшення
прибутковості та детінізації діяльності підприємств
області.
Відповідно до Закону України «Про адміністративні
послуги» електронні послуги надаються через Єдиний
державний портал надання адміністративних послуг
(Пілотна версія) або інтегровані з ним системи (порядок
інтеграції розроблено 08.09.2016). Натепер розробниками
діючих в області інформаційних систем опрацьовується
питання інтеграції з Єдиним державним порталом
надання адміністративних послуг.
Збільшення кількості об’єктів інфраструктури підтримки
малого і середнього підприємництва пов’язане із
відкриттям:
бізнес-інкубатору на базі кафедри економіки
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Обсяг коштів, спрямованих на
фінансово-кредитну підтримку
суб’єктів малого та середнього
підприємництва, тис. грн.

-

-

Кількість
презентаційновиставково-конгресних
заходів, активність місцевих
виробників щодо участі у цих
заходах, одиниць/осіб

18/1756

27/2187

-

-

-

-

У 2016 році благодійні надходження на проекти
збереження, реставрації і використання пам’яток не
надходили, триває пошук інвесторів.

2

2

У 2016 році проведено 2 обласних семінари-наради з
питань охорони культурної спадщини.

48233/
4558,9 тис.
осіб

46007/
4900,4 тис.
осіб

Кількість проведених культурно-мистецьких заходів
зменшилась у зв’язку із скороченням мережі закладів
культури клубного типу.

Оперативна ціль 2.3. Обсяг інвестицій у проекти по
(Напрям 2.С.) Розвиток збереженню, реставрації і
внутрішнього туризму використанню пам’яток, тис. грн.
Обсяг благодійних надходжень
на
проекти
збереження,
реставрації і використання
пам’яток, тис. грн.
Кількість
навчальнометодичних заходів щодо
збереження і використання
історико-культурної
спадщини, одиниць
Кількість
проведених
культурно-мистецьких заходів
та кількість відвідувачів, тис.

5
підприємства Запорізької державної інженерної академії
(відкрито 11.11.2016 за підтримки облдержадміністрації);
бізнес-інкубатору «Лифт» у м. Мелітополь.
У 2016 році з обласного бюджету на фінансово-кредитну
підтримку
суб’єктів
малого
та
середнього
підприємництва було передбачено 200 тис. грн., але через
відсутність пропозицій підприємців щодо участі у
конкурсі для отримання підтримки, фінансування не
здійснювалося.
Протягом 2016 року з метою пошуку нових ринків збуту
для
місцевих
товаровиробників
за
участі
облдержадміністрації та Запорізької торгово-промислової
палати проведено:
міжнародну будівельну виставку «Project Qatar»;
міжнародний форум з питань інтеграції та кооперації «InCo Forum»;
морський саміт 2016 (14-16 квітня 2016 року, м. Мумбаї);
міжнародну виставку-конференцію «Технотекс-2016»
(21-23 квітня 2016 року, м. Мумбаї);
Міжнародну продовольчу виставку «SIAL Paris»
(16-20 жовтня 2016 року, м. Париж);
V Міжнародний форум «Польський бізнес день»
(21.11.2016, м. Київ).
У 2016 році проекти по збереженню, реставрації і
використанню пам’яток не розпочато.
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Кількість
відвідувачів
у
музеях та заповідниках (у т.ч.
в Національному заповіднику
«Хортиця»), тис. осіб

550,7

561,4

Кількість
проведених
туристичних, рекламних та
промоцій них заходів, одиниць

2

4

150

274

одиниць

Кількість

відвідувачів

веб-

5
Водночас, кількість відвідувачів фестивальних заходів
порівняно з попередніми роками зростає, зокрема
проведено понад 20 міжнародних, всеукраїнських,
обласних фестивальних заходів та 9 обласних конкурсів,
фестивалів, олімпіад, мистецьких навчальних закладів.
У 2016 році кількість відвідувачів у музеях та
заповідниках області становила 561,4 тис. осіб проти
550,7 тис. осіб у 2015 році.
Зокрема, найвідоміші заповідники області: Національний
заповідник «Хортиця» відвідало 126,1 тис. осіб,
Національний історико-археологічний заповідник «Кам’яна
Могила» – 39,6 тис. осіб, Василівський історикоархітектурний музей-заповідник «Садиба Попова» –
16,5 тис. осіб.
З метою популяризації Національного заповідника
«Хортиця», як головного туристичного об’єкту регіону,
проведено:
протягом березня-квітня 2016 року суботники у рамках
Всеукраїнської толоки на території о. Хортиця;
екологічний квест для учнів шкіл м. Запоріжжя «Врятуємо
Дніпро разом»; «Великдень на Хортиці».
21.05.2016 у м. Запоріжжі відбувся перший Запорізький
туристичний фестиваль-ярмарок, який зібрав понад 3 тис.
відвідувачів; укладено понад 200 туристичних договорів;
22.05.2016 з метою збільшення кількості туристів до
регіону та залучення додаткових коштів від туристичних
послуг проведено прес-тур в один із найбільш популярних
морських курортів області смт Кирилівка;
27.09.2016 у рамках святкування Всесвітнього дня
туризму та Дня туризму в Україні з метою ознайомлення з
туристичними об’єктами Запорізького району за участю
представників туристичного бізнесу відбувся інформаційний
тур «Зелене Запоріжжя»;
14.10.2016 в Історико-культурному комплексі «Запорозька
Січ» Національного заповідника «Хортиця» під гаслом
«Хортиця єднає Україну!» проведено VІІ Всеукраїнський
козацький фестиваль «Покрова на Хортиці».
У 2016 році оновлено веб-сайт Запорізького обласного
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Продовження додатка
1

2
порталу
Запорізького
обласного
туристичноінформаційного центру, тис.
осіб

3

4

5
туристично-інформаційного центру – www.zotic.zp.ua, за
допомогою якого можна ознайомитися з основними
туристичними об’єктами регіону, сайт доступний для
перегляду українською, російською та англійською
мовами.

Стратегічна ціль 3 (Програма 3). Запорізький край – регіон розвинутих сільських територій

Оперативна ціль 3.1.
(Напрям
3.А.)
Збільшення
доданої
вартості
сільськогосподарської
продукції

Виробництво
валової
продукції
на
100
га
сільськогосподарських угідь,
тис. грн.

467,5

441,4

Індекс виробництва харчових
продуктів,
напоїв
та
тютюнових виробів, %

94,8

101,3

Рівень
самозабезпеченості
населення
основними
продуктами харчування, %
м'ясо та м’ясопродукти
молоко та молочні продукти
яйця
хлібні продукти
картопля
овочі та баштанні культури

(2014 рік)

(2015 рік)

65,4
78,9
130,7
78,4
76,3
118,2

61,5
79,5
140,7
69,0
141,1
142,6

(розрахункові
дані)

Виробництво валової продукції сільського господарства
за 2016 рік в усіх категоріях господарств складає
9895,6 млн. грн., або 98,4 % до 2015 року, у т.ч.
рослинництва – 7888,9 млн. грн. (99,5 %), тваринництва –
2006,7 млн. грн. (94,5 %).
Скорочення валової продукції (на 1,6 %) обумовлено як
високою базою порівняння 2015 року (за підсумками
2015 року було зафіксовано зростання – на 9,2 %, 1 місце
серед регіонів), так і скороченням тваринницької
продукції на 5,5 % (у т.ч. через: зростання вартості
кормової бази, зокрема нового врожаю, енергетичних
ресурсів та матеріально-технічної бази; подорожчання
утримання поголів’я ВРХ та низькі закупівельні ціни на
молоко у домогосподарствах).
У 2016 році індекс виробництва харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів склав 101,3%.
У порівнянні з 2015 роком збільшено обсяги
виробництва:
олії соєвої нерафінованої та її фракцій у 1,7 раза;
олії соняшникової нерафінованої та її фракцій на 1,4 %;
молока та вершків жирністю більше 6% на 18,4 %;
води натуральної мінеральної газованої у 1,5 раза;
безалкогольних напоїв на 5 %.
Збільшення
рівня
самозабезпеченості
населення
основними продуктами харчування спостерігається по
більшості показників, крім м’яса і м’ясопродуктів та
хлібних продуктів. Низьку забезпеченість м’ясопродуктами отримано внаслідок скорочення поголів’я
тварин; хлібопродуктами – через відсутність в області
великих виробників макаронних продуктів та круп.
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Продовження додатка
1

2
3
4
плоди та ягоди
75,7
81,6
риба та рибні продукти
68,0
162,2
цукор
0
0
Відсоток
7,4
8
сільськогосподарської
(10 міс. 2016)
продукції
в
структурі
експорту, %
1970 тонн
1535,5 тонн
Оперативна ціль 3.2. Частка реалізованої продукції
молока
молока
Підтримка зайнятості кооперативами в загальному
2000
тонн
зерна
2500
тонн зерна
сільського населення
обсязі
реалізації
1812
тонн
1812
тонн
сільськогосподарської
плодоовочево
плодоовочево
продукції, %
Кількість членів кооперативів,
осіб

Загальний коефіцієнт вибуття
сільського населення (на 1 тис.
наявного
сільського
населення, ‰

Демографічне навантаження
на 1 тис. осіб постійного
населення віком 16-59 років
(сільська місцевість), ‰
Кількість суб’єктів малого та
середнього підприємництва у
сільській
місцевості,
тис.
одиниць

ї продукції

ї продукції

826

721

13,1

13,2

(2014 рік)

(2015 рік)

671

677

(2014 рік)

(2015 рік)

16,7

17,9

5

Збільшення відсотка сільськогосподарської продукції в
структурі експорту відбулося за рахунок збільшення
експорту продуктів тваринного походження на 0,4 % та
зернових культур на 0,2 %.
Обсяг реалізованої продукції кооперативами вказаний у
натуральному вимірі за відсутності загального показника
реалізації
сільськогосподарської
продукції
сільгоспкооперативами.
Зменшення кількості членів сільськогосподарських
кооперативів обумовлено тимчасовим призупиненням у
2016
році
діяльності
сільскогосподарского
обслуговуючого кооперативу «Балківський плюс» у
с. Світле Токмацького району.
У результаті природного та механічного руху
середньорічна чисельність населення області за 2015 рік
зменшилась на 0,6 %, в т.ч. сільського населення на
0,9 %. Це викликано високим показником смертності
серед мешканців сільської місцевості (19 осіб на 1000
жителів проти 15 – у міських поселеннях) та міграційним
відтоком жителів з сільської місцевості.
Збільшення показника відбулось за рахунок загального
зниження чисельності населення області в т.ч. сільського
населення. Особливості наявної вікової структури
діятимуть у бік збільшення частки людей похилого віку.
Збільшення кількості суб’єктів малого та середнього
підприємництва у сільській місцевості відбулось завдяки
ефективної підтримки сільських підприємців в рамках
програми «Сільске подвір’я», у ході виконання заходів
якої у 2016 році передбачено та повністю освоєно
10,57 млн. грн., з них 5 млн. грн. – кошти державного
бюджету, 5 млн. грн. – обласного бюджету, 573,6 тис.
грн. – районних бюджетів. За рахунок цих коштів
придбано 41 житловий будинок, реконструйовано
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Продовження додатка
1

2

Кількість
нових
об’єктів
агротуризму, у тому числі
сільських, зелених садиб,
одиниць
Оперативна ціль 3.3. Охоплення дітей дошкільною
(Напрям 3.С.) Розвиток освітою у сільській місцевості,
інфраструктури
%
сільських територій
Укомплектованість
закладів
охорони здоров’я лікарями
загальної практики-сімейної
медицини
в
сільській
місцевості кадрами, %
Кількість створених закладів
фізичної культури та спорту в
сільській місцевості, одиниць
Кількість сільських населених
пунктів області, забезпечених
централізованим
водопостачанням, одиниць
Відсоток сільських населених
пунктів,
що
мають
централізоване
водопостачання, %

3

4

31

36

80,0

82,0

72,7

69,2

-

-

555

-

60,7

-

5
(добудовано) – 120 житлових будинків, надано підтримку
для розвитку особистого селянського господарства 15
сім’ям.
У 2016 році відкрито 5 нових садиб зеленого туризму
приватного типу у м. Мелітополь, Вільнянському,
Запорізькому, Оріхівському та Якимівському районах.
У 2016 році відкрито 3 ДНЗ у Більмацькому,
Оріхівському Приазовському районах; 1 навчальновиховного комплексу у Преображенській ОТГ;
7 додаткових груп у Гуляйпільському, Запорізькому,
Приморському районах та Комиш-Зорянській ОТГ;
14 короткострокових груп в ДНЗ Вільнянського району.
В області функціонує 278 амбулаторій загальної практики
– сімейної медицини, з них 143 – у сільській місцевості.
Кількість медичного персоналу, який працює на засадах
загальної практики – сімейної медицини, складає 1689
осіб.
Заклади фізичної культури та спорту в сільській
місцевості не створювались у зв’язку з відсутністю
фінансування.
Статистичні дані за 2016 рік будуть надані у червні
2017 року.
Для забезпечення населення області послугами
водопостачання належного рівня та якості у 2016 році:
завершено реконструкцію водоводу ВільнянськНовомиколаївка довжиною 14,7 км (єдиної артерії, що
забезпечує
питною
водою
Вільнянський
та
Новомиколаївський райони), вирішено проблему втрат
води при її транспортуванні та забезпечено якісним
водопостачанням 17 тис. мешканців;
завершено реконструкцію водогону у с. Олександрівка
Приазовського району;
продовжено
реконструкцію
водопроводів
в
м. Василівка, с. Чапаєвка Пологівського району та
будівництво
мережі
водопостачання
с. Біленьке
Запорізького району;
розпочато будівництво водоводу с. Новотроїцьке та
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Продовження додатка
1

2

3

4

Кількість
газифікованих
населених пунктів, одиниць

389

394

Кількість
перевезених Моніторинг
пасажирів
на
приміських
не
автобусних маршрутах, тис. здійснювався
осіб

175,955
(за даними
КП
«Автогоспод
арство»)

5
реконструкцію водопровідної мережі с. Луначарське
Бердянського району, реконструкцію водопроводів у
с. Чкалово Веселівського району, сіл Лукашеве, Зоряне та
Малишівка Запорізького району, реконструкцію системи
водопостачання с. Степанівка Перша Приазовського
району.
У 2016 році газифіковано 5 населених пунктів Запорізької
області. Будівництво газопроводів та введення їх в
експлуатацію стримується обмеженістю фінансування. У
більшості населених пунктів побудовані вуличні
газопроводи за кошти населення, проте об’єкти не
введені в експлуатацію у зв’язку з недобудовою
підвідних газопроводів.
З метою забезпечення гідного рівня якості та безпеки
пасажирських перевезень та вирішення проблеми
соціальних перевезень у 2016 році створено Комунальне
підприємство «Автогосподарство» Запорізької обласної
ради, яке отримало ліцензію на пасажирські перевезення
автомобільним транспортом та сертифікат відповідності
послуг усім ліцензійним умовам. Підприємство
здійснюватиме перевезення на 3 приміських маршрутах
(залучено 34 автобуси, в т. ч. 2 – для перевезення осіб з
обмеженими можливостями).

Стратегічна ціль 4 (Програма 4). Запорізький край – регіон екологічної безпеки та збереження природних ресурсів

Оперативна ціль 4.1. Кількість
реалізованих Моніторинг
(Напрям
4.А.) інвестиційних
проектів
з
не
Енергоефективність та енергоефективності, одиниць
здійснювався
підтримка
альтернативної
енергетики

-

Проекти у 2016 році не реалізовувались через відсутність
фінансування на їх впровадження.
З метою подальшої реалізації інвестиційних проектів
будівництва парків вітрових та сонячних електростанцій
на території південних районів області до Програми з
підвищення рівня енергоефективності Запорізької області
на 2016-2020 роки (рішення обласної ради від 31.05.2016
№ 6), включено заходи щодо:
будівництва ТОВ «Вінд Пауер» у 2018-2020 роках
трьох
вітрових
електростанцій
на
територіях
Приазовського та Мелітопольського районів загальною
потужністю 300 МВт;
будівництва ТОВ «Приморська вітроелектростанція» у
2016-2017 роках вітрової електростанції потужністю 200 МВт;

18
Продовження додатка
1

2

3

4

Кількість
котелень
на
альтернативному
паливі,
одиниць

72

88

Виробництво
електричної
855,2
енергії
з
нетрадиційних
відновлюваних джерел енергії,
млн. кВт. год
Кількість
підприємств, Моніторинг
не
установ,
організацій
здійснювався
бюджетної сфери, охоплених
моніторингом
процесу
споживання
паливноенергетичних
ресурсів,
одиниць
Кількість об’єктів бюджетної
107
сфери, для яких проведено
енергоаудит, одиниць

Оперативна ціль 4.2. Обсяги викидів забруднюючих
(Напрям
4.В.) речовин в атмосферне повітря,
Створення умов для тис. т
поліпшення
стану
довкілля,
розвиток
природно-заповідної
справи та екомережі

861,6

2900

74

296,7

270,4

(2014 рік)

(2015 рік)

5
подальшого впровадження ТОВ «Токмак Солар
Енерджи» проекту сонячної електростанції потужністю
50 МВт (сума інвестицій – 1,8 млрд. євро);
будівництва парку сонячної електростанції на
території Чернігівського району потужністю 10 МВт.
У 2016 році переведено на альтернативні види палива
16 котелень. Обсяг природного газу заміщеного за
рахунок переведення котелень на альтернативне паливо
складає майже 7,5 млн. м3.
Збільшення виробництва електроенергії з нетрадиційних
відновлюваних джерел енергії обумовлене збільшенням
частки
відновлюваної
енергії
у
виробництві
електроенергії області (2,65 % у 2016 році).
За результатами моніторингу процесу споживання
паливно-енергетичних
ресурсів
підприємствами,
установами та організаціями бюджетної сфери
зекономлено споживання природного газу на 2 %
(зменшення в порівнянні з 2015 роком). Водночас,
споживання електроенергії збільшилося на 2,5 % в
порівнянні з 2015 роком.
Зменшення кількості об’єктів бюджетної сфери, для яких
проведено енергоаудит пов’язане з обмеженням
фінансування.
У 2016 році енергоаудит проведено на 74 об’єктах
бюджетної сфери, з них: в м. Запоріжжя на 60 об’єктах, в
м. Токмак на 2, в районах Пологівському – на 11,
Веселівському – на 1.
За бюджетні кошти та власні кошти суб’єктів
господарювання забезпечено реалізацію комплексу
заходів, розв’язання проблем забруднення атмосферного
повітря, зокрема:
за рахунок коштів обласного екофонду (1,45 млн. грн.)
розроблено
техніко-економічне
обґрунтування
та
проектно-кошторисна документація на проект із
запровадження
державної
системи
моніторингу
навколишнього природного середовища на регіональному
рівні;
09.06.2016 підписано Меморандум про спільні дії
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Продовження додатка
1

2

Обсяг сумарного водозабору, в
тому числі поверхневих та
підземних вод, млн. м3
Загальний
обсяг
водовідведення, в тому числі
нормативно очищених стічних
вод та забруднених зворотних
вод, млн. м3
Обсяги промислових відходів
(І-ІІІ класів небезпеки), тис. т
Питома вага використаних,
знешкоджених та утилізованих
відходів від загального обсягу
утворених, %
Кількість
виявлених
несанкціонованих
сміттєзвалищ, одиниць
Кількість
ліквідованих
несанкціонованих
сміттєзвалищ, одиниць

3

4

1149,0

1181,0

(2014 рік)

(2015 рік)

831,0

954,7

(2014 рік)

(2015 рік)

16,5

19,0

(2014 рік)

(2015 рік)

31,5

50

(2014 рік)

(2015 рік)

7142

6713

6659

5956
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Запорізької міської ради та 9-ти промислових
підприємств у сфері покращення стану довкілля
м. Запоріжжя, у рамках якого передбачено виконання
49 заходів загальною вартістю 183,5 млн. грн., з них
162,4 млн. грн. – власні кошти підприємств;
за рахунок власних коштів ПАТ «Запоріжсталь»,
ПАТ «Запорізький
завод
феросплавів»,
ЗДП «Кремнійполімер»,
ТОВ
«Запорізький
титаномагнієвий комбінат», ПАТ «Запорізький завод
зварювальних флюсів та скловиробів» виконувалися
13 повітряохоронних заходів.
Збільшення обсягу сумарного водозабору пов’язане зі
збільшенням виробництва електроенергії ВП «Запорізька
ТЕС» ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» на 300,016 тис. МВт-год.
Збільшення
обсягу
водовідведення
пояснюється
збільшенням забору і використання води ВСП
«Запорізька ТЕС» ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», а також
збільшенням продувних вод ставка-охолоджувача ДА
НАЕК «Енергоатом» ВП Запорізька АЄС, Кам'янским
міжрайонним управлінням водного господарства.
Збільшення обсягу промислових відходів (І-ІІІ класів
небезпеки) пов’язане із посиленням вимог щодо
класифікації відходів.
Збільшення питомої ваги використаних, знешкоджених та
утилізованих відходів від загального обсягу утворених,
відбулося у зв’язку зі збільшенням відсотку відходів, які
спалено з метою отримання енергії.
З метою розв’язання екологічних проблем області у
сфері поводження з відходами за рахунок коштів
обласного екофонду (15,8 млн. грн.) завершено роботи з
будівництва полігону твердих побутових відходів у
с. Велика Білозерка Великобілозерського району,
продовжено будівництво полігону твердих побутових
відходів у м. Кам’янка-Дніпровська, профінансовано
придбання 10 одиниць спеціалізованої техніки для збору,
транспортування та складування твердих побутових
відходів – для міст Токмак та Мелітополь, Токмацького
Кам’янсько-Дніпровського,
Великобілозерського,
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Продовження додатка
1

2

3

4

Кількість територій та об’єктів
ПЗФ на території області,
одиниць
Площа земель ПЗФ, %
Питома вага площі ПЗФ від
загальної площі області, %
Кількість
просвітницьких
заходів,
спрямованих
на
підвищення
екологічної
культури та освіти, одиниць

342

345

124,7
4,58

124,97
4,58

1

2

5
Оріхівського та Чернігівського районів, профінансовано
придбання для Національного заповідника «Хортиця»
21 контейнера для збору твердих побутових відходів.
У 2016 році оголошено 3 нових території природнозаповідного фонду (у Бердянському та Чернігівському
районах). У цілому на території області розташовано 345
об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею
125 тис. га (4,6 % території області), з них 23 території
загальнодержавного значення, 322 – місцевого.
З метою підвищення екологічної культури та освіти у
2016 році за рахунок коштів обласного бюджету
підготовлено та розповсюджено:
щорічне науково-популярне видання про стан
навколишнього природного середовища «Твоє майбутнє
– земля за порогами» (видано 450 примірників на
загальну суму 34,965 тис. грн.);
колективну монографію «Природа о. Хортиця, випуск
2» (300 екз., на суму 19,6 тис. грн.).

